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CLÍNICA DENTAL MARMOL
Ara també a
l'Hospital de Mataró

més que una clínica

a partir del 3 de juny

Dr. Pablo Marmol.

Col. núm. 3244

La Clínica Dental
Mármol obrirà un nou
centre a l'Hospital
Amb l'obtenció de la concessió,
la clínica podrà oferir més serveis
i duplicarà el personal professional
L'Hospital de Mataró va cridar a concurs per gestionar la clínica dental que tenen dins les instal·lacions,
i va ser la Clínica Dental Mármol la que va aconseguir
la concessió, després d'haver presentat tots els requisits necessaris i el llarg currículum que acompanya el
centre. Amb aquesta nova consulta, el doctor Mármol

suma tres clíniques, amb les ja existents al centre de
Mataró i al centre de Premià de Mar. Els tres centres
estan equipats amb la més alta tecnologia, com ara la
radiografia digital, la càmera intraoral i la cirurgia guiada per ordinador.
Els tractaments
Ara tots els serveis de la clínica del centre de Mataró
també s'oferiran a l'Hospital. A la Clínica Dental
Mármol ofereixen tota mena de tractaments: implantologia, ortodòncia (també amb Invisalign), estètica dental... I tot això, avalat per un llarg recorregut
de 30 anys d'experiència que referma la qualitat i el
prestigi de la clínica.

Hospital de Mataró:

Mataró Centre:

Premià de Mar:

Carretera Cirera 230
Planta -1, Lletra H
T 93 799 28 68

Camí Ral, 377 Entlo. 2ª
(Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95

C/ L’Eixample 80
(Pl. Sardana)
T 93 751 77 42

info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |

1P CLÍNICA DENTAL MARMOL 1870.indd 2

22/5/19 18:07

Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
9351

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

CASA UNIFAMILIAR

BONA COMPRA!

BONA OPORTUNITAT!

Ref. 13003 Z. AVDA. GATASSA: De les millors ocasions per preu / característiques. De
77m2 reformada, petita comunitat veïns. Exterior en cantonada. Lluminositat. 3 dormitoris
dobles. Bon saló menjador. Balcó assolellat.
Cuina equipada. Terres de parquet.

Ref. 12999 Z. AVDA. PERÚ/ AVD. AMÈRICA:
Excel·lents qualitats amb amplis espais. Habitatge 90m2 pocs veïns, carrer tranquil. Vistes clares.
Costat Ronda, zona comercial i col·legis. 4 dormit.
Saló menj. 2 balcons. Cuina gran office. Bany. Calefacció. De les millors opcions del moment!

T

92.000€

T

127.500€

Ref. 12784 DOSRIUS/URBANITZACIÓ: Fàcil
localització. Estupenda casa unifamiliar a 4 vents
en bonica parcel·la 700m2 a 2 carrers. Situada
al costat zones verdes no edificables. Ocupa una
superfície 200m2 útils edificada en plata baixa +
2 alçades. 5 dormitoris. 2 salons (un x planta).
Terrassa/ solàrium. Bona ocasió!!

E

213.000€

OPORTUNITAT!

EXCEL·LENTS POSSIBILITATS!

SEMI NOU!

Ref. 12884 Z. CTRA. DE MATA: Busques un pis
amb metres i reformat? De les millors oportunitats del moment per trasllat. Vivenda 96m2 ben
distribuïts, 4 dorm. Saló menjador. Balcó molt assolellat. Gran cuina office bany + lavabo.

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

Ref. 12973 Z. PARC CENTRAL: Vols viure en
una de les zones més demandades de Mataró?
Bon pis semi-nou perfectament distribuït.2 dormitoris. Ampli saló menjador. Balcó assolellat
amb vistes. Cuina. Bany + lavabo. Calefacció.
Terres de parquet. A. C. Aparcament inclòs.

E

137.950€

T

159.000€

T 197.250€

SENSE VEÏNS A DALT!

FABULÓS PIS MILLOR QUE NOU!

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA 40M2!

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

Ref. 13005 VIA EUROPA/PL. ITÀLIA: Destaca
l’amplitud de totes les seves estances. 100m2.
Saló menjador 30m2, balcó terrasseta 10m2. 3
dorm. 2 banys, (1 en suite). Gran cuina. Galeria.
Lluminós i exterior. Perfecte estat. Aparcam.+
traster. Oportunitat per estat, mida i preu!!!.

Ref. 12997 Z. CAMI SERRA / VISTA ALEGRE:
Magnífic habitatge de 145m2, en petita comunitat veïns. Per qualitats realment especial. Vistes.
3 dormit. en planta pis + estudi sup. de 45m2,
bonica i assolellada tssa-solàrium. 2 banys. Calefacció. Pocs veïns. El millor pis de la zona!!!

E

207.500€

D

269.000€

T

315.000€

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

ÚLTIMS HABITATGES DE 3 i 4 DORMITORIS
AMB PISCINA COMUNITÀRIA
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Ho comercialitza:

Aquest document s’ha confeccionat amb finalitats merament comercials i s’adverteix que la informació que conté pot tenir variacions al llarg del desenvolupament de la promoc
constitueix oferta ni té cap efecte contractual. Amb la finalitat de rebre informació completa sobre l'objecte publicitat, posa’t en contacte amb el número de telèfon indicat.
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EL PLAER DE VIURE A PROP DEL MAR
I A UN PAS DEL CENTRE
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El pis amb què sempre has
somniat és al Residencial Can
Marot, un complex residencial
d’obra nova al centre de Mataró,
molt a prop de la platja del Callao.

›
›
›
›
›

Aquesta promoció també disposa
d’amplis locals comercials amb
molta visibilitat. Una gran
oportunitat de negoci.

›

De 3 i 4 dormitoris.
Acabats de màxima qualitat.
Cuines moblades.
Plaça de pàrquing i traster.
Zona comunitària amb piscina i zona
de jocs infantils.
Accés a les porteries des d’una
bonica zona comunitària.
MATARÓ
C. de Francisco Herrera, 41

13/01/2027

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

Informa’t:

olupament de la promoció immobiliària o contenir elements que no coincideixin exactament o íntegrament amb la promoció immobiliària en comercialització, per la qual cosa no
telèfon indicat.
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Les claus de la
nova llei hipotecària

La nova llei hipotecària entrarà en vigor el pròxim 16 de juny. Arriba amb tres anys de retard i
com a conseqüència d’adaptar-se a la normativa europea. El seu objectiu principal és protegir
millor al client i reduir els litigis. Com?
• Menys despeses. El client, que abans assumia gran part dels costos vinculats a la constitució de la hipoteca (notaria, gestoria i impostos) ara només haurà de pagar la taxació. A part, el banc només podrà
cobrar una comissió d’obertura, que ja haurà d’incloure les comissions d’estudi, tramitació o concessió.
• Prohibició de la “clàusula sòl”. El client es podrà beneficiar de les caigudes de l’euríbor; eliminant la
possibilitat d’un tipus d’interès mínim a pagar.
• Desnonaments més difícils. S’amplien de 3 fins a 12 les quotes impagades com a condició per iniciar
el tràmit de desnonament (15 si ja s’ha pagat més de la meitat de la hipoteca).
• Reducció de les comissions per amortització. Liquidar un préstec de tipus fix abans d’hora tindrà
una comissió màxima del 2% si l’amortització es fa durant els primers 10 anys, i fins a l’1,5% si es fa
a partir dels 10.
• Més facilitats pel canvi d’entitat (subrogació).
• Professionalització. El personal que comercialitza els préstecs haurà de fer una formació específica
de 50 hores, més una formació fixa anual de 10 hores.
• Més informació i transparència. Les entitats bancàries estaran obligades a oferir i explicar les condicions de les hipoteques amb transparència i a respectar un codi de bones pràctiques. S’incorpora
també una visita prèvia al notari abans de la signatura del préstec; sense presència del banc i amb
l’objectiu que el client pugui resoldre qualsevol dubte abans de la signatura final.

Contingut patrocinat per

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

Els primers moviments a la zona del Parc anticipen que ja ve la
Fira. Aquest any s'ha fet esperar de valent i, de fet, encara queda una
setmana perquè engegui. Ja se sap, des de Carnestoltes a Corpus les
festes i dates senyalades ballen per la primera meitat d'any ben bé un
mes endavant i enrere. I és segons la lluna que és més probable que
ens falti o ens sobri una màniga quan anem a petar a la Fira. Perquè
d'anar-hi, pràcticament hi acaba anant tothom. No sé si qui llegeix
això s'ha trobat mai en la situació de parlar de la Fira, tot tendint a
convidar-hi algú de fora de Mataró. És un acte curiós que de fet he repetit en ocasions diferents amb gent de diversa procedència. I es calca
exactament la relació entre l'acció de la meva explicació i la reacció,
amarada d'escepticisme, de l'interlocutor de torn.
La raó és senzilla i ve a ser que la Fira no té absolutament res de gaire especial ni extraordinari, però és una cita del calendari fixa i una
proveta del que és realment la ciutat per una altra banda. Un cop teoritzàvem amb un polític jubilat que la dimensió del que realment és
Mataró només es pot copsar a la Cavalcada de Reis, als Focs de Les
Santes i a la Fira. No és poca cosa. Quan un intenta enumerar què té
de diferent la Fira es queda amb pocs arguments, bàsicament perquè
la majoria d'atraccions que hi venen comparteixen calendari i ruta. I,
per exemple, van de Mataró a Berga, on no fallen a la Patum. Per tant,
la Fira no té res de diferent ni d'especial. No és genuïna. Fins i tot ja fa
lustres que va perdre la seva germana comercial. Però es manté. I els
firaires tenen Mataró com a estació important, si hi parles. Segurament
la Fira resumeix la idiosincràsia mataronina, segons la qual tendim a no
donar-nos massa importància i, amb acreditació històrica, no mostrem
gaire interès per elements comuns, compartits i patrimonials que ens
venen donats per herència històrica.
La Fira no és res genial perquè és simplement la Fira. De l'entrepà de
bacallà al duel de peixaters, uns d'estovalles de paper i els altres de més
nivell. La Fira és un tros de coco regat per un rajolí poc salubre, mastegar xufles o un núvol de sucre etern fins i tot per a petits addictes a la
sacarosa. És el Montroy i la seva fauna, un "látigo" vell i eficient, són els
aneguets, els dos autos de xoc i els seus respectius públics, fer punteria
al tir o deixar-se prendre els quartos en algun altre lloc. Són les atraccions que volten i les que s'aixequen, la nòria —que abans en dèiem roda
de París— i les llums projectades als pisos del carrer de Mossèn Cinto.
És anar i tornar. És menjar-hi per colles i famílies. És el "descorche de la
Guita" o innumerables peluixos de premi carretejats per mares i pares
preocupades per on entaforar-los. La Fira és simple, rudimentària. Com
d'una altra època. Però que no falli. Que mentre en altres llocs parlen de
la segona Pasqua, a Mataró fem pont per la Fira.
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PARTICIPACIÓ DE RÈCORD
APLAUDIT: La participació a les municipals de Mataró va ser del 63,56%,
10 punts superior a la del 2015. En
total, 55.735 ciutadans van anar a
les urnes.

FALTEN PAPERETES
CASTIGAT: Junts x Mataró va denunciar a la Junta Electoral que el
col·legi de Ronda Bellavista va obrir
les portes sense les paperetes de la
candidatura de Carles Puigdemont
a les europees.

L’ENQUESTA

Utilitzes adequadament els
contenidors de rebuig?
78,9 % Sí
21,1 % No

LA PREGUNTA

Creus que el PSC optarà
per un pacte de govern amb
En Comú Podem Mataró?
VOTA L'ENQUESTA A:

29/5/19 18:57
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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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Les portades

Foto antiga

CF de l’Antiga J.O.R.S.A

De fa 25 anys

Com ja hem comentat en alguna fotografia antiga, durant la
dècada dels 70 i 80 era molt comú
que les empreses i fàbriques tinguessin equips de futbol o d'altres
disciplines esportives, que jugaven entre ells per "passar l’estona". Era la manera de divertir-se
després de les jornades de feina.
Això sí, en Francesc Estatuet, que
ens ha fet arribar la fotografia que

compartim, assegura: “Per molt
que ens féssim mal, tots anàvem
l’endemà a treballar. Tothom es
buscava la vida però no faltàvem
a la feina.”
En la imatge es veu l’equip del
Club de Futbol de l’Antiga J.O.R.S.A
de Mataró, el 1974, en un terreny on
després es construiria el camp de la
UD Cerdanyola, informa Estatuet.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 30 de maig al 5 de juny de 2014

www.totmataro.cat
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DOBLE CITA CASTELLERA
Mataró acull dissabte la diada dels ‘Valors del món casteller’
i diumenge l’Aniversari dels Capgrossos a Santa Maria
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De fa 5 anys
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Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!
si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
( carrer d ’ en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro. cat
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D. Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

David Bote arrasa a les eleccions
La candidatura del PSC va obtenir 13 regidors, 7 més dels que va aconseguir el 2015,
i 21.518 vots
Eleccions: Redacció

Eufòria a la seu del Camí de
la Geganta diumenge a la nit.
David Bote va guanyar l’alcaldia
de Mataró per segona vegada consecutiva, després d’unes eleccions
quasi històriques per a la formació
a la capital del Maresme. De fet,
no aconseguien un resultat tan bo
des de 1999, quan van aconseguir
la majoria absoluta i 14 regidors. A
hores d’ara, el PSC manté el lideratge a la ciutat amb 13 regidors,
7 més dels que va aconseguir el
2015, i 21.518 vots (38,73%).
ERC és la segona força, seguida
per En Comú Podem Mataró, Junts
per Mataró i Ciutadans. Per contra, la CUP, Vox, el Partit Popular
i VOLEMataró s’han quedat fora
del consistori.
Com a conseqüència, després d’un mandat amb 9 grups

Tot 1, 2, 3, 4, 5 Ciutat Eleccions.indd 3

municipals, a l’actual Saló de
Sessions hi haurà només 5 partits.
Un govern amb majoria sòlida
Es tracta de la cinquena vegada,
des de la restauració democràtica, que un candidat socialista
guanya els comicis a Mataró. Tot
apunta que, aquesta vegada, Bote
podrà governar en solitari i tirar
endavant els projectes que té en
marxa, un dels seus principals
objectius. Tanmateix, haurem
d’esperar fins al 15 de juny per
a confirmar-ho.
En segon lloc, ERC també va doblar els seus resultats. La formació
liderada per Francesc Teixidó va
obtenir 8 regidors, 4 més dels que
va aconseguir el 2015, i un total de
14.555 vots (26,20%). El partit va
qualificar aquesta segona posició
com a "molt bona" i van afirmar
que, tot i no guanyar l’alcaldia,

Només 5 dels 10
grups que es presentaven van aconseguir
representació al
consistori
"posen en valor un resultat que mai
no havien obtingut a Mataró”.
En tercer lloc, la formació de Sergi
Morales, d’En Comú Podem Mataró,
que es presentava per primer cop
als comicis municipals, va emportar-se 2 escons i un total de 3.744
vots (6,74%). El mateix resultat en
nombre de regidors va ser per a Junts
per Mataró (amb 3.631 vots) i per

29/5/19 17:28

Ciutat
a Ciutadans (amb 3.411 vots). En
aquest últim cas, el partit encapçalat per Cristina Sancho va perdre un
escó respecte al 2015.

ERC dobla resultats
La formació liderada
per Teixidó va obtenir
8 regidors, 4 més dels
que va aconseguir el 2015

Fora de l’Ajuntament
En aquestes eleccions, 5 dels 10
grups municipals que es presentaven no podran ocupar cap seient
del Saló de Sessions.
Parlem de la CUP (que només va
reunir 2.623 vots, el 4,72%), Vox (amb
2.273 vots, el 4,09%), el Partit Popular
(amb 2.105, el 3,79%), Primàries
Mataró (amb 939 vots, l’1,69%) i, per
últim, VOLEMMataró (amb 517 vots,
el 0,93%). D’altra banda, un 0,44%
dels vots van ser en blanc i un 0,31%
es van registrar com a nuls.
Una participació (quasi) de
rècord
La participació a les eleccions municipals de diumenge va ser del
63,56%, 10 punts superior a la del
2015. En total, 55.735 mataronins i
mataronines van anar a votar durant la jornada.
Recordem, però, que tot i aquesta dada no es va superar la xifra
del 1983, en què va haver-hi la

Tot 1, 2, 3, 4, 5 Ciutat Eleccions.indd 4

Nombre de vots aconseguits a les municipals, en percentatge sobre el total.

participació més alta en unes eleccions municipals, amb el 69,99%.
Una jornada amb un únic
incident
Durant la jornada només es va registrar un únic incident, en el marc de

les eleccions europees. Segons va difondre la formació Junts x Mataró, el
col·legi electoral de Ronda Bellavista
va obrir les portes sense les paperetes de Carles Puigdemont. El partit va denunciar els fets a la Junta
Electoral. | Red.

Els més votats a les europees
Gran diumenge per al PSC a la ciutat de Mataró, ja que, a banda de
revalidar alcaldia, també va guanyar les eleccions europees amb
el 28,3% dels vots, gairebé 13 punts més que el 2014.
La segona llista més votada a Mataró va ser la candidatura de
Junts x Catalunya, liderada per Carles Puigdemont, que es va
emportar el 24,6% dels vots i que va superar, en gairebé 5 punts,
la xifra aconseguida per Convergència i Unió ara fa 5 anys. Per la
seva banda, ERC va mantenir la tercera posició com a força més
votada, amb el 18,10% dels vots, 3 punts menys, això sí, que en els
últims comicis europeus.
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Algunes claus de les eleccions mataronines

Imatge de la jornada en un dels col·legis electorals de Mataró.

D. Ferrer

Analitzem les dades que ens van deixar les eleccions municipals del passat 26 de maig
al municipi
Anàlisi: Redacció

Gairebé una setmana després, i amb
una mica de calma, analitzem algunes
de les dades de la nit electoral per intentar explicar alguna cosa més del
que els mataronins i mataronines van
votar diumenge passat.
El PSC i ERC aconsegueixen més
del doble de vots
Els socialistes passen de 8.420 vots (el
2015) a 21.518 (el 2019) i del 18,46% al
38,73%, mentre que els republicans
pugen de 6.648 a 14.555 (del 14,58% al
26,20%). D'aquesta manera queda clar
que la sensació —molt estesa— que
eren els dos únics partits amb possibilitats de guanyar els ha convertit en
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el vot útil de les diferents sensibilitats.
Les dues formacions han guanyat, respectivament, 13.098 i 7.907 vots.
Comparant-ho amb les eleccions
generals del mes passat, el PSC fins i
tot aconsegueix guanyar suports (llavors en va tenir 17.802) mentre que els
republicans quasi calquen resultats i
en perden pocs centenars (14.870).
Tot i que els dos pugen, lògicament
on l'alegria va convertir-se en eufòria va
ser a la casa socialista, ja que fregant la
majoria absoluta podran retenir sense problemes una alcaldia que han
mantingut els últims anys amb penes i
treballs, amb només 6 dels 27 regidors
municipals. El PSC ha més que doblat
regidors, ja que passa d'ocupar 6 cadires a 13 al saló de plens.

13 cadires
Fregant la majoria
absoluta, el PSC podrà
retenir l'alcadia sense
problemes
Per la seva banda, els republicans
passen de tercera a segona força, i
doblen la seva presència passant de 4
a 8 regidors. Tot i això, queden lluny
de l'èxit viscut a Barcelona, on sí que
van aconseguir ser la força més votada. A Mataró tenen davant quatre
anys per treballar com a principal
partit a l'oposició per postular-se
com a alternativa al govern de Bote,
ja que l'aritmètica no els converteix
en cap cas en alternativa.
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Ciutat
Empat tècnic entre les terceres forces
En Comú Podem Mataró, Junts x
Mataró i Ciutadans, per aquest ordre, han acabat frec a frec en disputa
d'una tercera posició honorífica que
s'han quedat els comuns. Un accés
al podi, però, que no té com a premi
més regidors, ja que les tres formacions s'han quedat amb els mateixos
representants al consistori: dos per
cada partit.
Els comuns de Sergi Morales han
aconseguit 3.744 vots, lluny dels resultats de Catalunya en Comú-Podem
a les generals del mes passat (10.008)
o de la suma del que va aconseguir fa
quatre anys VoleMataró + ICV (7.837).
Cal dir que fa quatre anys, els ara rivals
electorals de VoleMataró tenien el suport de Podem. Morón tampoc és la
causa del mal resultat dels comuns:
ha rebut només 517 vots.
La marca de Junts x Mataró s'estrena com a tal a l'Ajuntament perdent
tres dels cinc regidors que l'antiga
Convergència i Unió tenia al consistori. És evident que a la candidatura
encapçalada per Alfons Canela li ha
marxat molt de vot cap a ERC i possiblement també cap a Primàries.
Amb la novella Cristina Sancho com
a cap de llista, Ciutadans aguanta força el cop però perd un regidor i passa
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de tres a dos. I és que tot i l'augment
de participació, el partit taronja perd
gairebé un miler de vots i baixa de gairebé el 10% a poc més del 6%. Una fuga
de vots que, veient també la baixada
del PP, sembla que recull David Bote.
Els que es queden fora
L'augment de participació ha encarit
la presència a l'Ajuntament, però no
ha estat l'únic motiu que fa que a la
"casa gran" es passi de 9 grups municipals a només 5. I és que aquest
cop la presència s'assegurava amb
gairebé 2.800 vots, unes xifres que
tant VoleMataró, com la CUP i el
PP havien aconseguit el 2015. És el
seu propi retrocés, per tant, el que
els ha deixat fora del consistori. Sí
que és cert que amb els suports rebuts aquest diumenge sí que haurien
entrat fa quatre anys —quan el 5%
eren uns 2.300 vots—, però quan la
participació puja i el teu partit baixa,
tens mala peça al teler.
Per ordre de suports, la CUP baixa
1.220 vots, el PP 1.757 i VoleMataró
4.579 (és obvi que perdre el suport
dels cercles de Podemos és la principal raó d'aquesta davallada). Els que
es queden més a prop d’entrar són els
cupaires amb el 4,72%, mentre que el
PP no arriba ni al 4%. Qui tampoc no
entra a l'Ajuntament és Vox, que perd

No queda clar el recorregut de Primàries
a partir d'ara, que no
ha pogut aglutinar el
vot independentista
una mica de suport respecte del que
tenia Plataforma x Catalunya i supera
per poc el 4% de sufragis, lluny de les
previsions que els prometien presència
al consistori. D'aquesta manera l'extrema dreta perd representació en un
dels ajuntaments on havia aconseguit
entrar amb més força fa vuits anys,
ja amb Mònica Lora de cap de llista.
Per la seva banda, Primàries s'estrena en uns comicis a Mataró fregant el
miler de vots, però molt lluny del 5%.
Igual que a Barcelona, on el seu impulsor en l'àmbit català, Jordi Graupera,
tampoc ha aconseguit entrar. No queda
clar el recorregut d'aquesta iniciativa
que buscava aglutinar i ha acabat disgregant encara més el vot independentista, que ha passat de tres a quatre
candidatures. | Red.
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vot. Pot fer un pressupost amb JxC,
un pla de mobilitat amb els comuns i
ampliar Mataró Parc amb Ciutadans.
O concedir quelcom del programa
d'ERC, i elevar-se magnànim amb una
abstenció al que sigui dels republicans.
Qui té majoria absoluta, té imatge arrogant mentre que qui no la té, però
quasi, pot triar una altra muda.

Celebració a la seu del PSC.

D. Ferrer

Mataró torna a la pesseta
Els 13 regidors del PSC de Bote poden resultar fins i tot
més potents que una majoria absoluta de 14
Opinió: Cugat Comas

El quart diumenge de maig del 2019,
Mataró va tornar a la pesseta. No com a
retrocés, sinó com a moneda de canvi
polític de referència. Enmig del procés,
de teories de la mutació del sistema
de partits i al final d'un cicle electoral
extenuant, el còctel on se sacsegen
tots els vots locals va tenir un gust més
que conegut: el de la sopa que ha fonamentat més temps la dieta de la democràcia local. Aquesta és la màgia de
les eleccions locals: diumenge al matí
tens el consistori més fragmentat de
Catalunya i a la nit el partit hegemònic
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de sempre ha obtingut una jerarquia de
les antigues. Quina sacsejada!
La victòria dels socialistes és per KO
i deixa l'ecosistema polític estabornit.
Ni ERC, que fa història i dobla representació, era capaç d'impostar massa
eufòria. S'havien cregut que seria un
frec a frec i ara veuen com l'espectacular augment de participació i el llindar
del 5 per cent ha canviat del tot la corporació. Al Saló de Sessions hi seuran
pocs partits però és que a més aquests
13 regidors poden ser fins i tot més
potents que una majoria absoluta de
14. La raó és simple: el PSC tindrà on
triar i remenar per buscar el catorzè

Tornar al 1999
Els socialistes que manaven amb 6 ara
camparan amb 13. La "jarana" al local
del Camí de la Geganta era més que
justificada. Faria bé, però, la intensa
maquinària socialista, de recordar com
va anar l'últim mandat de la pesseta a
l'inici, el de la seva darrera gran majoria.
Estaria bé revisitar 1999 abans sortir al
camp amb un equip inesperat de 13
jugadors. Recomanacions: elevar el to
institucional, apujar el llistó estratègic
i no emborratxar-se de complaença.
Els resultats també són la confirmació de David Bote com animal polític:
ha executat el pla i ha posat dots i disponibilitat personals per fer possible
aquest resultat. A Bote, però, és probable que precisament l'hagin convertit
en vot útil aquells que hi volien combatre i que hi han personalitzat totes
les fòbies d'aquest món. En l'artefacte
polític "alcalde Bote" hi ha acció pròpia i molta omissió de la resta. | C.C.
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Llar i
instal·ladors
Aquesta setmana, oferim un gran especial amb tota la informació necessària
per al manteniment de casa nostra
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Us oferim consells per estalviar energia, informació
i idees per posar a to i reformar casa vostra. També us
expliquem la importància del manteniment, per cuidar
la nostra llar no només per fora sinó també per dins, i
protegir el lloc on ens sentim còmodes i segurs.
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Un professional per a
la teva tranquil·litat
De la mateixa manera que no deixaríem l'educació dels infants en mans
de persones que no siguin mestres, o
el nostre cotxe en mans d'algú que no
és mecànic, per a casa nostra hem de
contractar professionals que estiguin
preparats per oferir un funcionament
òptim de la nostra instal·lació.
A part que per normativa hem de contractar un
professional acreditat, hi ha molts motius que garanteixen que un professional és l'opció més rendible:

Experiència i certificats
Els instal·ladors s'han format per oferir-nos el millor
servei i coneixen a fons la professió.
Servei eficaç
Tenir unes mans expertes des de l'inici ens ajudaran a estalviar-nos maldecaps i ens oferirà garanties professionals.
Assessorament personalitzat
Estan al dia de les últimes novetats i poden oferir-nos

la solució que s'adapti millor a la nostra necessitat.

Manteniment
Posar a punt el sistema ajuda a allargar la vida útil de
la màquina en qüestió.
Finançament i ajudes
Molts professionals ofereixen opcions de pagament fraccionat o finançament. També podràs informar-te d'ajudes per a la renovació i millora d'eficiència energètica.

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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Atents amb els fraus
en el lloguer de pisos
Internet ha obert un món de possibilitats
en molts sectors, també en el de lloguer
d'apartaments, però cal anar molt amb
compte, ja que també és una eina que
utilitzen els estafadors. Per això, treballar amb un professional de confiaça
ens assegurarà casa nostra i la nostra
tranquil·litat.

La premissa més important que cal seguir per evitar ser estafat és desconfiar, sobretot quan trobem una
gran ganga que no es correspon amb el que acostuma a
haver-hi a la zona on busquem l'apartament. Per això,
fer una comparativa exhaustiva ens ajudarà a saber si
l'anunci és fiable.
Les fotografies poden ajudar a detectar si el pis que
estem mirant realment existeix o no. Rebuscant per
internet, podem trobar si les mateixes fotos han estat
penjades en altres pàgines, per exemple.

Un altre indici que pot ajudar a detectar un frau és
el fet que el "propietari" no pugui aparèixer en persona
perquè esta "vivint a l'estranger". En aquest sentit, l'ús
d'intermediaris per a l'entrega de claus o el contracte
també ens ha de crear poca confiança. Els ciberdelinqüents sempre tenen pressa per tancar els tractes, així
que molta insistència també ens ha de posar en alerta.
Per últim, i molt important, es recomana no fer cap
tipus de pagament per avançat, i menys quan es demana fer-lo mitjançant serveis poc comuns.

La millor opció
és contractar
una immobiliària
professional i de
confiança
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Renova la teva cuina
La cuina és un espai on passem gran
part del temps que som a casa:
esmorzar, dinar, sopar... Siguin llargs
tiberis o sopars de pa amb tomàquet,
a la cuina hi fem molta vida. És per
això que és important que ens hi
sentim a gust.
En primer lloc, la reforma de la nostra cuina estarà
condicionada per les característiques que tingui,
sobretot per l'espai. Contractant un bon professional, podrem aprofitar cada racó de l'habitació i
aconseguir encabir tot el necessari.

La mida de la cuina influirà també a l'hora de decidir
el color. Si tenim una cuina gran, podem optar per un
color fosc més atrevit. En canvi, si la cuina és petita, el
blanc serà el nostre millor aliat. Sempre podem posar-hi
un detall decoratiu, com ara rajola hidràulica sobre els
fogons, que doni un toc de color a la cuina.
El taulell de cuina és una peça molt important en el
conjunt de la cuina i marcarà l'estil que volguem donar-hi. Una fusta gruixuda, per exemple, ens hi donarà un toc rústic, mentre que el granit aportarà duresa.
L'acer inoxidable, en canvi, hi aportarà un aire modern
i professional. També podem optar pel quars (el taulell
que popularment es coneix com a Silestone, que és una
de les principals marques que hi treballa), que s'ofereix
en una gran quantitat de colors, cosa que ens donarà
un aire modern a la nostra cuina.

Inducció, vitroceràmica o gas?

125.000

€
Pis al centre de Mataró:
2
Pis de 45m al carrer Unió, amb 1 habitació i sortida a terrassa de 6m2,
saló de 14m2, cuina equipada i bany complet amb plat de dutxa.
Totes les estades són exteriors amb porta i finestres d’alumini.
C. Pujol 43, Mataró · T 653 820 539 · hola@homeus.cat · www.homeus.cat
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És una pregunta que es fan moltes persones, i el cert és que tots
tenen avantatges i inconvenients.
La inducció és molt ràpida, més
fàcil de netejar que la vitro i consumeix menys, però és més cara.
La vitroceràmica funciona amb tot
tipus de recipients, permet aprofitar la calor residual un cop apagada, però consumeix més. El gas
és molt ràpid en la transmisió de
calor, admet tot tipus de recipients
i l'energia utilitzada és més assequible. El principal inconvenient: el
risc de fugues.
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Una vida més
comfortable
L'evolució tecnològica, amb els
electrodomèstics moderns i les
telecomunicacions, han contrubuit
a millorar el nostre benestar
Els canvis en l'estil de vida de les últimes dècades
ha comportat un augment considerable de l'energia elèctrica. Si ens hi parem a pensar, l'electricitat,
està present en tot allò que ens envolta, i la utilitzem cada dia i moltes vegades al dia.

L'energia és present a la llar en forma d'electricitat, de
gasoil, de gas natural, etc. És necessària per climatitzar
la llar, per il·luminar-la, per disposar d'aigua calenta,
per mantenir i congelar els aliments, per mirar la televisió, per rentar la roba, per cuinar, etc.
Però potser en allò que no pensem tant és en el fet
que els recursos energètics del nostre planeta són limitats i cada cop més escassos, una dada alarmant de
la qual no podem defugir. Per això, per contribuir a la
conservació del medi ambient, és important escollir
aparells que siguin al màxim de respectuosos amb el
medi ambient i, per tal d’aconseguir el major estalvi
energètic possible, heu de tenir molt en compte les
indicacions del vostre instal·lador autoritzat. A més,
de retruc, la vostra butxaca també agraïrà l'estalvi
energètic.

PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM
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Consells per estalviar
energia a la llar
Redueix l’import de la factura de la llum
i les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle
De mitjana, el consum d'energia en una llar es distribueix en climatització (48%), aigua calenta (20%),
il·luminació (16%), electrodomèstics i aparells elèctrics (13%) i cuina (3%). Us oferim alguns consells i
us proposem petits canvis d'hàbits que us ajudaran a
reduir aquestes xifres.

Climatització
Instal·leu termòstats programables que regulin la temperatura adequadament. La temperatura ideal a l'hivern és d'entre 20º i 23º, i a l'estiu, de 25º. Cada grau
de més o de menys pot fer variar el consum energètic
un 8%. En aquest sentit, un bon aïllament de finestres,
vidres i parets és clau per no perdre energia. El Gremi
d'Istal·ladors del Maresme assegura que un habitatge
ben aïllat pot estalviar entre un 20% i un 50% d’energia. A més, amb 10 minuts n’hi ha prou per ventilar
una habitació.
Pel que fa a la calefacció, és important no col·locar
objectes davant els radiadors per aprofitar la calor i
durant el dia aprofitar l'escalfor del sol. A la nit, per
contra, l'ideal és abaixar les persianes. A l'estiu, amb
el ventilador de sostre sempre ens estalviarem energia
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(fins a un 98%) respecta de l'aire condicionat. Sigui quin
sigui l'aparell de refrigeració, és important que no li
toqui el sol i circuli bé l'aire. En engegar un aire, no cal
posar-lo a una temperatura més baixa de l'habitual, ja
que no refredarà abans i, a més, malgastarem energia.

Aigua calenta
Si us dutxeu en comptes de banyar-vos, estalviareu un
65% d'energia i d'aigua. Rentar els plats a mà amb aigua
calenta consumeix un 40% més que un rentavaixelles
D'altra banda, si obriu l'aixeta poca estona, no
deixareu prou temps perquè l'aigua surti calenta
i, a més, consumiu energia. El fet de deixar l'aixeta
oberta sense necessitat, equival a consumir energia.
Per això, s'ha d'anar molt amb compte amb les aixetes mal tancades.
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Benvinguts a casa vostra!
Tota la qualitat d’un pis nou, al millor preu de Mataró

DES DE 154.000€ AMB PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS
•
•
•
•
•
•
•

Habitatges amb protecció oficial
Pisos de 2 i 3 dormitoris
Superfícies entre els 67m2 i els 96m2
Grans terrasses i patis de fins a 52m2
Acabats actuals i moderns
Servei de personalització per packs
Promoció ubicada al c/ del Mar 2-20

Vine al nostre punt de venda a c/ Penedès
amb c/ del Mar on podràs veure de primera
mà els acabats de la promoció.
Visites personalitzades: 617 96 63 49
www.salas.plus/MasMiralles

GESTIONA:

Creant llars des de 1992

Sin título-4 1

PROMOU:

Si ets un dels 100 primers
en demanar-nos informació
i portes aquest anunci, et
donarem un petit obsequi.

MÉS INFORMACIÓ:

93 745 73 01
www.salas.plus
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Il·luminació
Sembla una ximpleria, però apagar els llums quan no
calguin és esencial, i a molts encara els costa posar-ho
en pràctica. En aquesta línia, una opció és aprofitar
sempre que sigui possible la llum natural.
Una altra tècnica és substituir les bombetes incandescents per bombetes de baix consum. Aquestes
últimes són una mica més cares, però estalvien fins
un 80% i duren 10 vegades més. També hi juguen un
paper important les pantalles de les làmpades, que han
de ser el més clares possible i estar ben netes. Netejar
les bombetes també contribuirà que facin més llum.
L’ús de tubs fluorescents estalvia molta energia,
però cal evitar encendre’ls i apagar-los en períodes
curts. Per això només són recomanables en zones
sense llum i amb molta activitat on sigui necessari
tenir-los lencesos moltes hores. Per a les zones exteriors, el millor és controlar-ne el funcionament amb
un programador.
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Tapant les olles, les paelles
i les cassoles, es pot estalviar
fins a un 20% d'energia
Cuina
Si seguim uns petits i fàcils consells a l'hora de cuinar
també estalviarem energia. En primer lloc, només pel
simple fet de tapar les olles, les paelles i les cassoles, es
pot estalviar fins a un 20% d'energia. A més, fer servir una
olla de pressió pot suposar un estalvi del 50%.
D'altra banda, utilitzar el microones en comptes de
fer servir el forn convencional pot comportar un estalvi
d'un 60-70%.
A les cuines vitroceràmiques, és important utilitzar
paelles o cassoles una mica més grans que la zona de
cocció. Si fem servir un recipient més petit, deixa al
descobert tota una zona al voltant per la qual es pot
perdre la meitat de l'energia consumida.
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Electrodomèstics
En primer lloc, el més important és utilitzar electrodomèstics de baix consum. Tots els aparells domèstics
porten una etiqueta energètica que segueix una normativa europea. Aquesta etiqueta classifica els aparells de
la A (els que consumeixen menys) a la G (els que consumeixen més). El més comú és que els més eficients
siguin els que, d'entrada, ens sortiran més cars, però a
la llarga ens acabaran donant un benefici. A part, hi ha
hàbits que ens ajudaran a reduir el consum.
El frigorífic és un dels electrodomèstics que més consumeix a la llar, ja que funciona les 24 hores del dia. Per
això és convenient regular-ne la temperatura entre els
4 ºC i els 7 ºC, i la del congelador entre els -18 ºC i els
-20 ºC. Si ens mantenim dins d'aquests paràmetres, a
part d'estalviar, complim amb les normes de seguretat
alimentària. També és recomanable no obrir les portes innecessàriament i assegurar-se que tanquen bé,
revisant les gomes periòdicament. És convenient, a
més, no posar-hi coses calentes i deixar-les refredar a
temperatura ambient.

Rentar els plats a mà amb aigua
calenta pot resultar fins a un 60%
més car
Amb la rentedora, regular la temperatura entre 30º
o 40º, en comptes de 90º, farà que consumim entre 3 i
4 vegades menys d'electricitat. Netejar regularment els
filtres contribuirà també a estalviar energia, a més de
rentar millor la roba. Omplint al màxim al tambor, farem menys rentades i, per tant, també gastarem menys.
Encara molts pensen el contrari, però el rentavaixelles
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ajuda a estalviar energia. De fet, rentar els plats a mà
amb aigua calenta pot resultar fins a un 60% més car.
L'ideal és omplir-lo al màxim, ja que consumeix igual
estigui ple o buit. Però si necessiteu posar-lo a mitja
càrrega, els programes curts i econòmics us faran estalviar fins a un 25% d'electricitat.
Pel que fa als parells elèctrònics, cal saber que quan
es deixen en espera, continuen consumint energia. Per
això és important, apagar del tot els aparells que no
utilitzeu a diari per evitar malbaratar-la.
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Instal·la el teu aire
amb un professional
acreditat
Tot i que li està costant deixar-se veure,
la primavera ja és aquí i, abans que ens
n'adonem, arribarà la xafogosa calor
que ens acompanya al Maresme durant
els mesos de juliol i agost. Molts opten
cada vegada més per posar a casa un
aire condicionat que refresqui els dies
càlids d'estiu, però cal anar amb compte
a l'hora de fer-ne la instal·lació.

En primer lloc, la millor manera d'estalviar-se maldecaps és sempre contractar un professional que conegui
les característiques del sector, tant en l'aspecte tècnic com
pel que fa als diferents certificats que puguem necessitar.
Dit això, s'ha de saber que el febrer del 2017 va aprovar-se una nova llei (RD 115/2017), que va entrar en
vigor a principis del 2018, que regula la venda i la manipulació d'aquells aparells que continguin gasos fluorats
i no estiguin segellats hermèticament, com és el cas de
l'aire condicionat, refrigeració i bombes de calor. Això
es deu al fet que, si no es manipulen adequadament,
aquests gasos afecten en gran mesura la capa d'ozó.
Aquest decret, però, afecta principalment al comprador,
que s'haurà d'encarregar de buscar un bon professional
que faci la instal·lació. I alerta! Si no es fa en regla, estem
parlant de sancions que poden arribar fins als 20.000
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Contracta un professional
A més de ser obligatori des del 2018, un
professional sap els certificats necessaris
per a la instal·lació de l'aire.
euros. Demanar a un manetes que ens ho faci o fer-ho
nosaltres mateixos, que són les principals opcions per
estalviar-se diners, a la llarga pot sortir més car que contractar el professional d'una empresa acreditada. A més,
també és obligatori des del 2018 que, a l'hora d'adquirir
un aire condicionat, s'ompli una declaració que ha d'estar firmada pel comprador, tenir les dades de l'aparell i
els certificats de l'instal·lador i l'empresa habilitada, un
tràmit que en principi no haurà de fer el comprador si
adquireix l'aire a una empresa professional homologada,
que és qui omplirà el document.
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Agremia

Estalvia energia i ajuda el medi ambient
Amb l'avenç de la tecnologia, els models d'aire condicionat són cada vegada més eficients i consumeixen
més energia. Per això, si el teu aire té més de 10 anys,
canviar-lo ajudarà no només a estalviar llum, sinó que
a més contribueixes a no malmetre més el planeta.
Això sí, és molt important fer un bon reciclatge de
l'aparell antic, ja que segons Agremia (Associació d'Empreses del Sector de les Instal·lacions i l'Energia), la
quantitat de CO2 que un únic aparell mal reciclat pot
emetre a l'atmosfera equival a la feina que han de fer
200 arbres durant un any per absorbir-lo o a uns 250
cotxes circulant durant tot un dia.
Els mateixos distribuïdors o comerços, per exemple,
estan obligats a acceptar l'aparell que entregui un comprador si n'adquireix un de similar. | Red.
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Coses a tenir en compte abans
d'instal·lar l'aire
- Definir els espais que es volen climatitzar per calcular
potència i unitats necessàries.
- Escollir el lloc més adequat que garanteixi el màxim
confort, difusió de l'aire i manteniment de l'equip.
- Comprovar la solidesa de la paret on volem instal·lar
l'aire, que ha de poder sostenir l'estructura sense risc.
- Abans de perforar, comprovar que no hi hagi cap
canonada o xarxa elèctrica darrere la paret.
- Seguir les recomanacions sobre les distàncies indicades pel fabricant.
- Garantir la conservació i manteniment adequats de
l'aparell. Rentar i revisar els filtres cada temporada i
estar atents al consum elèctric i la càrrega refrigerant.
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Agremia

Màxima confiança en
vidres
Vidres Pulido és una empresa familiar que
fa més de 40 anys que treballa en el sector.
L'àmplia gamma de productes que ofereixen respon a qualsevol necessitat que tingui el client, amb tots tipus de tancaments
d'aluminis, vidres, ferro i inoxidable
L'empresa ofereix tot tipus de tancaments a mida
per a terrasses, vidres, finestres d'alumini, sostres de
panells sandwich o policarbonats, mosquiteres, reixes,
tendals, tot tipus de tancaments per a la façana, portes automàtiques, tancaments d'oficines i una àmplia
gamma de baranes.
Tots els productes de Vides Pulido són d'elaboració pròpia i, per aquest motiu, proporcionen tots
els acabats, estils i mides possibles al gust del client.
L'exposició de tots els productes i materials disponibles a Vidres Pulido garanteix que el client esculli el
material que desitgi.
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Vidres Pulido ofereix al client
un servei a mida amb tècnics que
inspeccionen la feina a domicili
per trobar la millor solució
possible a cada necessitat

Mallorquines
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Guanya llum i amplitud
amb parets de vidre
Els vidres dins de casa són una alternativa molt interessant a l'hora de reformar
un pis o una casa. Substituir parets per
una vidriera és encara una opció poc
vista, però amb una gran quantitat de
possibilitats.
Dividint casa nostra amb vidrieres n'aconseguirem
renovar totalment l'aspecte, no només per l'aire modern que hi aporten, sinó per la llum que hi entrarà.

Les vidrieres són ideals quan volem mantenir una zona
totalment delimitada, però volem augmentar-ne la llum.
Abans d'instal·lar-les, però, cal tenir en compte alguns factors, com ara la ubicació i el material que volem utilitzar.
La ubicació més freqüent sol ser en divisions entre la
sala d'estar, el menjador i la cuina, i entre el dormitori i
el bany. També queden molt bé entre el menjador i el
passadís, depenent de com estigui distribuïda la casa,
ja que donen una sensació d'amplitud. Segur que un
professional en interiorisme ens orientarà per treure el
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màxim rendiment de les característiques de casa nostra.
Pel que fa als materials, les decisions que haurem
de prendre seran entre l'opacitat, el color i el material
dels perfils que creen l'estructura de la vidriera. Un vidre totalment transparent trencarà la sensació d'espai
tancat, mentre que si busquem un punt d'intimitat, per
exemple en un bany, el millor és triar-lo opac.
Per als perfils, una opció molt de moda ara que es
porta l'estil industrial, és utilitzar quadrants metàlics
de color negre.
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La difícil decisió
d'escollir el color
de les parets
Donar vida a una casa nova o un canvi
d'aire a l'actual per aportar-hi un nou
estil pot passar per una bona mà de pintura, però triar el color ideal de les parets
no és una tasca gens fàcil. Per això, et
deixem una sèrie de consells per intentar
fer-la més lleugera.

Abans de decidir el color de les parets d'una habitació
hem de tenir en compte diferents factors que poden influir a l'hora de prendre la decisió, com ara la llum que
hi entra, la mida que té i l'activitat que hi farem. També
hi té un paper important el color dels mobles o complements que tinguem a l'habitació.

La llum
S'ha de tenir en compte el tipus de llum que té l'habitació que volem pintar, ja que, com més llum natural

tingui, més s’apreciarà el color real que triem. En canvi,
amb una llum incandescent, els colors tendeixen a un
to més groguenc càlid. Per altra banda, sota de fluorescents, es veuran més freds i blavencs.

La mida
En habitacions petites (i amb poca llum), l'ideal és usar
tons clars que ajudin a reflectir la llum i, per tant, donin la
sensació d'amplitud. Per contra, en espais grans, els colors
intensos ajudaran a crear un ambient més acollidor.

Els acabats
brillants són més
fàcils de netejar i
reflecteixen més la
llum, però no són
els més populars
dins de casa. Per
contra, els mate
s'embruten més
però disimulen
millor les
imperfeccions
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Un color, un estat d'ànim
Jugar amb els diferents colors, permet crear o diferenciar
ambients que ens transmetin diferents estats d'ànim. No
necessitem el mateix l'ambient a la cuina que a l'habitació o a la sala d'estar. Els blancs i neutres són tons ideals
per transmetre tranquil·litat i puresa, però per als més
atrevits, hi ha colors que poden transmetre'ns energia,
calidesa, sofisticació o reflexió i meditació. És important,
però, no abusar-ne. Per això, en aquests casos podem
optar per pintar d'un color fort una de les parets i deixar
les altres en blanc.

Algunes idees
Blau marí: un blau intens color oceà proporciona un ambient profund i calmat, ideal per a
habitacions.
Verd intens: aporta modernitat, per la qual cosa
és ideal per a habitacions juvenils.
Groc: pot semblar un canvi radical, però aquest
color transmet una gran energia i positivisme, i
a més aporta calidesa.
Morat: un color profund, solemne i que ens ajuda
a reflexionar i meditar.
Rosa pastel: si vols donar un toc de color però
les habitacions són petites, l'ideal són els tons
suaus, que aporten sensació de llum i amplitud.
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La importància
del manteniment de
la caldera
Tots els electrodomèstics necessiten un
manteniment per assegurar un funcionament òptim. I la caldera, un dels equips
més importants de casa nostra, no és
una excepció.

Molts esperen a l'últim moment per fer el manteniment de la caldera, però és molt important fer-lo uns
dos mesos abans de l'arribada del fred. Si no ho fem
amb prou antel·lació, pot passar que el gran consum
que tindrà de cop afecti el sistema. L'aparell, per molt
que sigui nou, necessita una revisió a fons que tingui
en compte totes les unitats per evitar possibles avaries.
El professional que vingui a casa ja ho sabrà, però
has de saber que si la caldera és de gas o gasoil, s'ha de
tancar el pas de subministre per garantir la seguretat.

La caldera és moltes vegades
l'excusa de fraus, per això és molt
important que l'usuari estigui pendent de quan cal fer la revisió i contacti amb una empresa de confiança
Molts usuaris deixen de fer el manteniment per por
de la factura. Partint de la base que no és una cosa cara,
hem de pensar que la revisió prevé una avaria total del
sistema, que a la llarga seria més car.

La inspecció
del gas
Cal diferenciar entre dos conceptes que són molt diferents: la revisió de la caldera i la inspecció
del gas.
La inspección del gas que utilitza
la caldera és a càrrec d'un profesional de la companyia distribuïdora que tinguem contactada,
que revisa íntegrament el bon
funcionament de la instal·lació
del gas així com l'estat del comptador, la vigència de les canonades, claus i gomes, entre altres.
En aquest cas, és la mateixa companyia la que notificarà al client,
almenys amb 5 dies d'antelació,
quan es realitzarà la inspecció.
El pagament, acordant l'import
amb la companyia prèviament, es
farà a través de la factura de gas.
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Més de 45 anys al teu servei

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

93 741 29 99

www.egraupera.com
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Forces
renovades
La Fundació El Maresme
es renova i segueix
lluitant per la defensa
del CEO

L

a Fundació El Maresme és una entitat amb molta trajectòria a la nostra
comarca. Amb uns orígens que es remunten als anys 60 —quan un grup de
pares amb fills amb discapacitat es van organitzar— ha anat creixent any rere any. Actualment,
dona feina a 203 persones amb discapacitat
intel·lectual i atén més de 2.800 persones en
serveis de tota mena.

A hores d'ara, quan falten menys de 2 mesos per a
les Dissantes, la Fundació El Maresme té sentiments
contradictoris. Fa poc, han presentat un nou pla estratègic per a la fundació i tot just ara comencen a
decidir en quins àmbits concrets se centraran. Lydia
Ruiz, la portaveu de la fundació, diu que se senten
“il·lusionats d'estar immersos en el procés de transformació de l’organització”, però que, alhora, “segueixen preocupats” pels problemes que fa mesos
que arrosseguen.

La problemàtica segueix
Després de 10 anys de mòduls congelats, l’augment
del salari mínim interprofessional (SMI) a 900 euros
el desembre passat va suposar una situació de risc
per a centres especials de treball com el CEO de la
Fundació El Maresme. Sense un augment del finançament, resulta molt difícil per als centres especials de
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treball atorgar aquest pagament. Per aquest motiu
perillen, en el total de l’Estat, prop de 10.000 llocs
de feina i, al Maresme, en concret, 200. Actualment,
l’entitat segueix a l’espera, sense cap resposta clara
per part de l’administració.
El que sí que ha promès per Generalitat, segons
explica la portaveu, és que “el govern català s’ha posat de data límit el 30 de juny per fer una proposta
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de preus dels mòduls assistencials”. Aquests mòduls fa 10 anys que no varien i la pujada del SMI va
arribar sense que se n’hagués pactat un canvi. Per
part del Govern central, encara no hi ha cap promesa de convocatòria.
Tenint en compta aquesta situació, la Fundació El
Maresme s’ha anat manifestant en múltiples ocasions pels carrers de Mataró al llarg dels últims mesos.
Fa molt poc, el 21 de maig, es va produir la segona
manifestació massiva de tot el sector a Barcelona.
Segons la proposta que es faci el dia 30, podria no
ser l'última.

Solucions parcials
L’actualització més recent que s’ha fet sobre les condicions dels pressupostos va resultar una “sorpresa

La Fundació
El Maresme
ha presentat fa
poc el seu nou Pla
Estratègic 2022
Les claus del Pla
Estratègic:
Comunitat i territori: ser un agent
actiu en un desenvolupament comunitari inclusiu i promoure la
sensibilització.
Les persones: avançar en qualitat
de vida i benestar de les persones
ateses.
Organització: model organitzatiu
per afavorir la participació i promoure tant autonomia com treball
en equip
Innovació: projectes pilot per
donar resposta als reptes, collaboració interna i externa, captació de recursos i incorporació de la
tecnologia.
Ètica: economia social, ser una
entitat socialment responsable i
sostenible.

desagradable” per a l’entitat. La portaveu explica
que en la passada conferència d’assumptes laborals
del sector es va comentar un repartiment de pressupostos segons el qual un 70% d’aquests serien
finalistes i només un 30% d'acord amb la quantitat
de persones en centres especials de treball. És a dir,
la part del sector que es veu directament afectada
amb la pujada del salari mínim, l’ocupacional, rebria
el percentatge d’ajudes menor.
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A Catalunya hi ha més de 260 centres especials
de treball (CET), entre els quals s'inclou el Centre
Especial d'Ocupació (CEO) de la Fundació El Maresme.
Un repartiment “finalista” perjudica la comunitat
autònoma, ja que hi ha un percentatge de centres
de treball més alt que en altres localitats del país.

Feina i inclusió
A part, des de la Fundació El Maresme tenen una visió de com ha de ser la inclusió de les persones amb
discapacitat que els ha fet apostar, especialment, pels
centres especials de treball i per procurar l’ocupació
d’aquestes persones. Asseguren des de direcció que
“la inserció en el món laboral és la millor manera
de fer que les persones amb discapacitat se sentin
integrades” i que, en última instància, sempre procuren que aquestes facin el pas del Centre Especial
de Treball a una empresa ordinària.
És per aquest motiu que consideren que el repartiment dels pressupostos, tal com s’ha plantejat, no
ajuda a resoldre el problema iniciat per la pujada
unilateral del SMI.
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Un nou camí
La Fundació El Maresme acaba de presentar els eixos centrals del seu nou Pla Estratègic 2022. Les
propostes concretes tot just s’estan coent i encara
no queda clar quines seran les apostes. Sigui com
sigui, és palesa la voluntat de renovació que demostra. Tot i que s’han de mantenir pendents de
rebre informació, no estan disposats a esperar de
braços plegats.
Ja s’ha fet el primer de quatre tallers sobre les
oportunitats de millora i els reptes de l’entitat. En
aquestes reunions es comenta també l’aplicació del
nou pla estratègic, que ha estat elaborat entre 70
persones de l'organització, inclosa també una enquesta enviada a 2.000 membres de tota la fundació i adaptada per a les persones amb discapacitat.
Així, la Fundació El Maresme inicia la temporada
d’estiu amb energies renovades, perspectiva de futur
i unes Dissantes que porten moltes novetats. Sigui
com sigui, tal com demostra la vestimenta de Bola
de Drac d’en Santi, segueixen en lluita.
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Les Dissantes
escalfen motors
Dilluns passat, la regidora de Cultura, Núria Moreno,
i el gerent de la Fundació El Maresme, Albert Vidal
van presentar el programa de Les Dissantes d'enguany. La setena edició de la festa se celebrarà
el 20 de juliol a l'Escenari Espigó del passeig
marítim, al costat del Centre Natació Mataró. "Es

Entre els actes, destaca l'Escape Room Outdoor, organitzat amb la col·laboració de Cubik, que anima
els participants a resoldre vuit proves i enigmes.
Es tracta de l'única activitat de pagament de Les
Dissantes, una mesura que han hagut de prendre a
causa de la manca de recursos i la pujada del salari
mínim interprofessional (SMI).
La resta arrencarà al vespre també al passeig marítim, i serà el millor acompanyament de la resta
d'activitats que ja formen part de la tradició de Les
Dissantes: la flashmob, el sopar amb en Santi i els
concerts. A més, aquest any la Fundació El Maresme
col·labora amb Sports Funatics amb l'objectiu d'apropar els esports a la platja als mataronins i mataronines, que podran gaudir alhora de jocs infantils i
del popular contacontes d'en Santi.
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tracta d'un nou emplaçament molt versàtil i amb
doble cara (una mirant a l'interior i l'altra cap a
la platja) que trobem molt encertat i que segur
que tornarem a utilitzar en pròximes ocasions",
ha afirmat Vidal.
Aquest any, l'entitat ha preparat noves activitats,
"en el marc d'una festa inclusiva pensada perquè
gent de totes les edats s'ho passi bé".

Buhos, cap de cartell
A les 21 hores es donarà el tret de sortida als concerts, amb diversos protagonistes com, per exemple,
el "cantautor rumbero" Òscar Torres; la cantautora
madrilenya i fervent defensora del feminisme, La
Otra; el nou projecte del guitarrista de La Raíz, Valira,
i l'actuació del grup català Buhos, que tornen a Les
Dissantes com a cap de cartell i que signen la cançó "Jo sóc com tu" d'enguany. Per últim, el grup de
versions Anganga posarà punt final a la festa amb
temes de funk dels 80 i música actual.
Segons va afirmar la regidora de Cultura a la roda de
premsa, "es donen tots els ingredients perquè Les
Dissantes tornin a ser un èxit de participació a la ciutat".
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Ciutat

DocAmbCat proposa un concurs per sensibilitzar sobre la importància del coneixement de la natura i el medi ambient.

Arxiu

La ciutat reivindica el seu patrimoni natural
Mataró continua amb la celebració de la Setmana de la Natura, un seguit d'activitats
que es duran a terme fins al 9 de juny
Medi ambient: Redacció

El 24 de maig, la Setmana de la
Natura va aterrar al municipi, una
celebració que vol donar visibilitat
a activitats vinculades a la cura del
territori.
Organitzades per la Biblioteca
Pompeu Fabra, la Biblioteca Pública
Antoni Comas, Can Boet-Centre de
Patrimoni Arqueològic i Natural i la
Casa Capell, hi ha programades una
quinzena d'exposicions, mostres,
tallers i rutes en diversos espais de
la ciutat fins al pròxim diumenge
9 de juny.
Tres espais
Entre les activitats destacades hi
ha dues sortides a càrrec de Xavier
Escobar, col·laborador de l'Institut
Català d'Ornitologia: “Ocells dels
parcs urbans de Mataró” (dissabte 1 de juny) i “Ocells dels espais
semioberts de Mataró” (diumenge
2 de juny).
A més, la Biblioteca Pompeu
Fabra oferirà per primera vegada activitats dins la Setmana de la
Natura, com, per exemple, l’exposició del concurs fotogràfic del Parc
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de la Serralada de Marina (fins al
10 de juny) o l'aparador cultural i
mostra documental Setmana de la
Natura i el Dia Europeu dels Parcs
(fins al 8 de juny).
La Casa Capell, per la seva banda,
organitza un taller gratuït sobre l'ús
d'extractes vegetals a l'hort i al jardí,
amb Phoenicurus (dijous 6 de juny).
Concurs de fotografies
Com a novetat d'enguany, el collectiu de biblioteques públiques i
centres de documentació ambientals (DocAmbCat) proposa un concurs per sensibilitzar la població
sobre la importància de la lectura
i el coneixement en l’àmbit de la
natura i el medi ambient. El repte

Rutes guiades
Hi ha dues sortides a
càrrec de Xavier Escobar
a través d'un itinerari des
de Can Portell Vell fins a
Sant Martí de Mata

consisteix a compartir fotografies
a Instagram d’alguna de les activitats de la Setmana afegint l'etiqueta
#LlegeixNatura i #SetmanaNatura.
Els guanyadors optaran a diversos
premis, com ara lots de llibres, una
estada d’una nit de cap de setmana
o una sortida naturalística amb un
guia expert. | Red.

Fridays for Future
Després de consolidar-se com
un moviment clau a tot el món,
Fridays for Future va aterrar a
Mataró divendres passat a la
plaça de les Tereses. La manifestació, liderada per estudiants,
va reclamar als polítics de la
ciutat mesures a favor de la
sostenibilitat i la protecció del
medi ambient.
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El Clap, contra les agressions

Nova operació dels
Mossos contra el
cultiu de marihuana

Les Cases de la Música s’adhereixen al protocol contra
les discriminacions als espais d’oci nocturn

La Sala Clap se suma al protocol "No callem".

Les sales de concerts agrupades
en Cases de la Música s’han adherit al protocol "No callem", creat el
2018 per l’Ajuntament de Barcelona
contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn i privat.
A la iniciativa s’hi havien sumat
ja multitud de sales i, amb l’adhesió
de Cases de la Música, s’hi afegeixen
ara el Clap de Mataró, La Mirona de
Salt, la Salamandra de l’Hospitalet,
l'Stroika de Manresa i El Vapor de
Terrassa. A més, Cases de la Música
també es declaren en contra "d'altres
tipus de comportaments discriminatoris" cap a les persones LGTBI.
Un pla a seguir
Les sales han elaborat un pla amb
guies a seguir “si qualsevol persona pateix aquests tipus d’accions:
com el dret a assistència psicològica,

Arxiu

"No callem"
El protocol actua
contra agressions
sexuals i actes hostils
emocional i mèdica, o la possibilitat de posar denúncia i portar a
judici l'agressió”, expliquen en un
comunicat.
Totes elles defensen que la seva
adhesió al protocol "No callem" és la
manera de "defensar en tot moment
les relacions sexuals lliures i consentides i de rebutjar qualsevol agressió
sexual i acte hostil, degradant o que
causi dany físic i que es pugui cometre en les instal·lacions". D’altra banda, reiteren el seu compromís amb
l’objectiu d’aconseguir "espais lliures
d’agressions, accions discriminatòries i comportaments de tipus sexista,
homòfob o xenòfob". | Red./ACN

Oficina dels Mossos.

Arxiu

El dispositiu es va posar
en marxa dimecres passat
Dimecres al matí, agents de la Divisió
d'Investigació Criminal dels Mossos
d'Esquadra van entrar a un pis de la
ronda Països Catalans per desarticular
una organització criminal dedicada al
cultiu i tràfic de marihuana. L'operació
formava part d'un dispositiu en una
dotzena de municipis. | Red.

S'obren les inscripcions per fer de voluntari a Les Santes

Celebració de Les Santes.

D. Ferrer

Hi ha una vintena d'actes
per fer feines de suport
El pla inclou unes accions
definides, com ara el dret
a l'assistència mèdica
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D'ara fins l'1 de juliol, es comencen
a buscar voluntaris per a la festa major. Els actes en què es pot participar
són, per exemple, el Desvetllament
Bellugós, la Convidada de la Família
Robafaves, l’Escapada a Negra Nit, la
Pujada Tabalada, el Ball de Dracs, la
Proclama o la Gegantada. | Red.
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Imatges

La jornada electoral del 26-M en imatges

Daniel
Ferrer
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PATEIXEN PERÒ
PROMOCIONEN

La UD Cirera empata amb el Molinos, però tot i això obté el subcampionat
de 3a Catalana i jugarà contra el Badia del Vallès en la promoció d'ascens
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MINUT ZERO

Opinió

Cugat Comas
periodista

Contra el “com més curt millor”
No s'entén que al waterpolo es ventilin amb presses les fases pel títol
El dia que en aquest país votem per
escollir quin és el nostre esport nacional és probable que molta gent
apunti “waterpolo” a la butlleta
d’opcions. I és que aquest esport té
un arrelament innegable a casa nostra. Disciplina obstinada i esforçada,
n’hi ha prou amb conèixer alguna
jugadora de Divisió d’Honor per saber del que exigeix el dia a dia de les
competidores dins de l’aigua. També
és comú que tant a nivell organitzatiu com mediàtic sigui el del waterpolo un món que s’ha hagut de fer a
sí mateix, amb estructures històriques, cites com les copes –feliçment
unificades enguany a Mataró– o la
intensa trama de rivalitats de tints
geogràfics o esportius.
L’autoritat amb què governen les
dues lligues principals el Barceloneta i
el Sabadell, però, és una arma de doble
fil. Diu molt de les dues entitats, ens
situa a Europa com a referència però
a la vegada converteixen els tornejos domèstics en competicions amb
menys al·licients. És en aquest context
que, Copa a banda, el play-off pel títol
hauria de ser per lògica aquella concatenació de partits en la qual, per nivell
i pressió, per l’alternança dels factors

El Personatge

camps o la igualació de condicionants
propiciés un regust més picant i més
propens a la sorpresa. I per tant, també, procliu a una major expectació.
El que ens trobem, però, de forma
que no sembla tenir remei any rere
any és que la fase final pel títol es
ventila per via directa, amb partits
separats per pocs dies i fins i tot en
horaris que fa literalment impossible un seguiment de l’afició neòfita, la que l’esport ha de guanyar.
No s’entén que després de mesos i
mesos de lliga, una semifinal o una
final s’hagin de disputar sense que
tot estigui encarat a que el màxim
de públic en pugui gaudir.
El calendari reiterat cada any
torna a repetir aquest fet. És com si
penséssim amb els peus. En lloc de
prioritzar acabar abans amb la fase
regular i propiciar un play-off esponjat, propici en horaris a maximitzar
l’audiència en directe o per visionat
s’engega la directa i en quatre dies
ens quedem sense final femenina.
Aquell refrany que resa que “com
més curt millor” o el de “millor poques paraules i ben dites” són preciosos. Però no caldria aplicar-los al
waterpolo perquè no li fan cap favor.

JOSE M. POLO

entrenador de la UD. CIRERA

Agenda
Casa
FUTBOL Actes
FESTA DEL CE MATARÓ, AMB
PRESENTACIÓ DEL NOU HIMNE

Divendres 31 | A partir de les 17:30h | Municipal del Centenari. Amb la presentació
del nou "himne-rock" del CE Mataró i de les
noves samarretes 2019-20.

FUTBOL Torneig Solidari
MATARÓ JUGA PER
L'ALZHEIMER

Dissabte 1 | A partir de les 11h | Municipal
del Centenari. Triangular entre els veterans
de la UD Cirera, RCD Espanyol i Selecció de
Mataró anys 90.

FUTBOL Promoció d'ascens a 2a
UD CIRERA - BADIA DEL VALLÈS
Diumenge 2 | 18 h | Mpal. del Centenari

Fora
HOQUEI PATINS OK Lliga Plata
RASPEIG - CH MATARÓ

Dissabte 1 | 20 h | S.V. Raspeig (Alacant)

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
JONQUERENC - CH MATARÓ

Diumenge 2 | 11:00 h | Pav. La Jonquera

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
CASTELLAR - UE MATARÓ B

Diumenge 2 | 19 h | Pav. Castellar

Staff el
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FUTBOL

3a CATALANA
Molinos puja, Cirera
promociona, i baixen
Cerdanyola i Pla d'en Boet

El Cirera només empata però
obté plaça de promoció d'ascens

34a jornada (25/26 de maig)
Montsant - Vilassar Mar B ................. 2-0
CIRERA - MOLINOS ..............................1-1
Masnou At. - Fundació Montgat......... 1-2
Llavaneres - La Salut...............................1-5
Vilassar Dalt - Arenys Mar ....................1-3
PLA D'EN BOET - Cabrils ..................... 5-3
MATARONESA - Santvicentí ............... 5-3
LA LLÀNTIA - Lloreda...........................4-0
Premià Dalt - CERDANYOLA ..............0-4

Classificació (final):

MOLINOS 76; CIRERA 70; Vilassar B 68;
LA LLÀNTIA 65; Santvicentí 64; Vilassar
Dalt 60; Arenys Mar 51; Cabrils 49; MATARONESA 48; Llavaneres 47; Lloreda
39; La Salut 36; Montsant 35; Premià Dalt
34; Masnou At., Montgat i CERDANYOLA 33; PLA D'EN BOET 25. Baixen només
els dos últims.

Primer partit de promoció per al
Cirera al Municipal del Centenari

Aquest diumenge (18 h) la UD Cirera
juga al Municipal del Centenari el partit
d'anada de la promoció d'ascens a 2a,
contra el Badia subcampió del grup 6è.
Els dos equips s'havien enfrontat a 2a
Catalana la temporada 2016-17 (7-2 a
Cirera i 1-1 a Badia) i la temporada 201314 (2-3 a Cirera i també 2-3 a Badia).
Serà important treure un bon resultat
per anar el diumenge següent al Vallès.
El Molinos juga la Copa Catalunya
El passat dijous a les 21 h el Molinos va
rebre al seu camp el CE Mataró en partit
de la Copa Catalunya que disputen els
campions de 2a i 3a Catalana.

5
3

MATARONESA
SANTVICENTÍ

MATARONESA: Palomino, Espin,
Moya, Miguel, Guti (Navarro 50'),
Dembo, Hidalgo (Othman 61'), Sissoko
(Viladomiu 61'), Carlos (Nogales 47'),
Badre, Aitor.
L'equip arlequinat va tancar la temporada amb un bon triomf sobre un equip
de la part alta, per acabar en 9è lloc.
Va ser un triomf còmode, forjat amb dos
gols abans de la mitja hora. Els gols els
van marcar Sissoko, Badre (2) i Aitor (2).
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Molta igualtat en el derbi local. | d.ferrer

L’equip groc depenia d’ell per aconseguir el subcampionat i la promoció.
Només havia de fer el mateix resultat
que el Vilassar B, que estava un punt
per sota.
Al davant tenia el campió, que no
s’hi jugava res. Però des del primer
moment es va veure que no volia pas
adulterar el resultat final i va lluitar
per la victòria. Els molinencs es van
avançar al marcador amb una contra
letal rematada per Jorge Manrique
als 9’.
Com era d’esperar l’equip cirerenc
va reaccionar i va empatar prop del
descans amb un gran xut d’Álvaro
Yustos. La segona part va ser intensa,
amb més nervis que joc i amb tothom
pendent del què passava al camp del
Montsant on el Vilassar B perdia des
dels primers minuts.
El Cirera no va tenir encert per rematar la feina i acabar guanyant, però
prop del final es va saber del segon
gol del Montsant i es va poder celebrar la classificació per a la promoció.

5
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PLA D'EN BOET
CABRILS

PLA D'EN BOET: Jairo, Badr, Lluc Pera,
Ordóñez (Benítez 52’), Carrasco, Valencia, Adama (Eric 52’), Javi (Barris 52’),
Cano, Cortés i Montes (Joel 52’).
L’equip local es va acomiadar de la categoria després de 4 anys amb un bon
partit amb molts gols i amb victòria.
Cal destacar el pòquer de gols de David
Cano en només 27 minuts, dos a la 1a
part (28’ i 35’) i dos a la represa (50’ i 55’)
per posar el 4 a 1. Barris va fer el cinquè.
Al final van arribar dos gols visitants.

1
1

UD CIRERA
UD MOLINOS

CIRERA: Toni, Isaac (Frank 46’), Karamba, Ximillo, Palau, Juako, Yustos, Agus,
Baba (Gianluca 83’), Cristian R. Aleix.
MOLINOS: Gerard, Mamadou (Héctor
72’), Artero, Sergio López, Cano (Micky
80’), Isra (Rubén Moreno 72’), Carmona,
Joan, Jorge, Aitor Moreno (Bustos 27’) i
Pereira (Óscar 80’).

4
0

LA LLÀNTIA
LLOREDA

LA LLÀNTIA: Joan, Hassan, Andrada,
Salvia (Yakhouba 46'), Paby (Díaz 65'),
Guedes, Jerreh, Isma, Ibra (Sergio 57'),
Said i Yusupha.
L'equip verd tanca la lliga amb una altra
golejada i en un excel·lent quart lloc i
a més com l'equip més golejador del
campionat amb 89 gols.
Said va obrir el marcador de penal a la
primera part i a la segona, en ple recital
local, van marcar Yakhouba, Andrada i
altra vegada Said.

0
4

PREMIÀ DALT
CERDANYOLA

CERDANYOLA: Moreno, Sergi, Valero,
Raul, Llop, Mas, Serra (Valle 74’), Carrasco, Touré, Delgado, Àlex (Jalal 67’).
L’equip vermell va aconseguir una victòria per golejada amb gols de Carrasco,
Serra i Delgado (2).
Però el triomf és inútil, ja que els vermells acaben ficats en un triple empat
amb Masnou At. i Fundació Montgat, i
la puntuació entre els tres equips envia
l’equip mataroní a la penúltima posició
i a 4a Catalana.
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Derrota intranscendent per
acabar un gran campionat

Muñoz, autor del gol, a la 1a volta. | D.F.

Els santpolencs assoleixen la
permanència amb la victòria
El CE Mataró va tancar el diumenge a
Sant Pol l'exitosa campanya de lliga,
en la qual ha obtingut el títol de 2a i
l'ascens a 1a. No va poder-ho fer amb
victòria, caient davant un equip que es
jugava la permanència i va estar més
encertat de cara al gol. L'equip groc-inegre, sense cap mena de pressió, va
fer un bon partit però no va tenir massa
encert a l'hora de la rematada final.
A la mitja hora, quan l'equip de Raul
Monroy ja havia tingut diverses arribades, l'equip local es va avançar a
la sortida d'un córner i ja va jugar a
veure-les venir.
Als deu minuts de la represa els
santpolencs van marcar el segon, pràcticament en la seva segona arribada

2
1

SANT POL
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Aleix Cirera (Aitor
Vázquez 60'), Dani Prieto (Fiti 56'), Isma,
Víctor Yustos, Sergi (Parri 46'), Aitor
González, Uri (Peque 75'), Samuel, Kique,
Pedro (Toni Muñoz 65').
GOLS: 30' Sebastián (1-0); 57' Pacheco
(2-0); 68' TONI MUÑOZ (2-1).

clara. A partir d'aquell moment el
Mataró va prémer l'accelerador i Toni
Muñoz, quan feia poc que havia entrat,
va marcar d'un bon xut ben ajustat al
pal. I pocs minuts més tard el mateix
Toni va tenir l'opció d'empatar però va
enviar un penal per sobre del travesser.
Al final va arribar la cinquena derrota de la temporada, com ja hem
dit absolutament intranscendent. Els
santpolencs van poder celebrar la permanència a 2a Catalana.

L'equip cadet del CE Mataró puja
a Preferent

El cadet del CE Mataró va guanyar en
l'últim partit de la lliga de 1a Catalana
davant la FE Montgat (2-0) i s'ha proclamat campió de lliga i obtenint l'ascens a la Preferent Catalana. Van jugar:
Alberto Otero, Arnau Rodríguez, Hugo
Marfil, Jan Tello, Guillem Plademunt,
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2a CATALANA
S'acaba amb el CE Mataró
campió de lliga i el Mollet
subcampió
34a jornada (25/26 de maig)
Sant Andreu At.- Young Talent Bad. ..0-1
Europa B - Valldoreix ............................. 4-1
Llefià - Besós BV ......................................3-1
PREMIÀ MAR - Mollet ...........................1-1
Pubilla Casa - Singuerlín ...................... 6-4
SANT POL - CE MATARÓ ..................... 2-1
Canyelles - Sarrià....................................2-4
Parc - Montcada ..................................... 1-2
Molletense - Turó Peira..........................1-1

Classificació (final):

CE MATARÓ 75 (puja a 1a); Mollet 72
(promociona contra Artesa de Segre);
Turó Peira 68; Montcada 56, Europa
B i Valldoreix 52; PREMIÀ MAR 51;
Sarrià i Llefià 48; Molletense 46, Parc
i Canyelles 44; SANT POL 38; Pubilla
Casas 35; Sant Andreu At. i Young Talent
32; Singuerlín, 29; Besós BV 27. Els cinc
últims baixen a 3a.

Ha començat la Copa
Catalana amb un derbi
UD Molinos - CE Mataró

Acabada la lliga el CE Mataró intervé en
la Copa Catalana Amateur junts amb els
altres campions de 2a i 3a. En la primera
ronda s'haurà enfrontat el dijous a les
21 hores amb l'altre campió de la nostra
ciutat la UD Molinos al Municipal de
Vista Alegre - Molins.

Torneig Solidari "Mataró
Juga per l'Alzheimer"

Aquest dissabte al matí se celebra al
Municipal del Centenari un torneig solidari per recaptar fons per l'Associació
Familars Alzheimer Maresme (AFAM),
amb els equips veterans de l'UD Cirera,
RCD Español i la selecció de Mataro
dels anys 90.

Arnau Casillas, Cristian Bedmar, Martí
Pratdepadua, Albert Martínez, Pol
Pérez i Ayoub Bensarghin. Com a suplents Iker Garcia, Sergi Ayma, Oualid
El Hmidi, Iker Fernández, Marcelo
Flores, Pau Sánchez i Arnau Roman.
Van marcar Plademunt i Flores.

29/5/19 17:22

ENTREVISTA

www.eltotesport.com | P. 5

“Ens vam prendre l’ascens quasi com una obligació”
Parlem amb Raul Monroy, entrenador del CE Mataró, després d’assolir l’ascens a 1a Catalana
Monroy va arribar a la banqueta del Mataró després de
tres anys d'estar aturat, perquè va ser pare volia passar el
temps amb el seu fill. Amb dos anys i mig dirigint primer
el juvenil B i després el primer equip, el mataroní ja suma
dos ascensos seguits, a Lliga Nacional i a Primera Catalana
respectivament. Personalment, el tècnic deixa una cosa clara, l’orgull i la responsabilitat que sent d’estar al capdavant
d’un equip històric com és el CE Mataró..
entrevista de gisela ferrer
Monroy, a la dreta del president, el dia que va ser presentat. | arxiu

Com va ser el moment de confirmar que éreu campions
i equip de 1a Catalana?

Ascendir és un motiu molt gran d'alegria, perquè és el
treball de tot un any. Però potser la figura de l'equip tècnic o els entrenadors és diferent, ja que ho anem assimilant durant les setmanes. La nostra anàlisi és sempre a
tres o quatre setmanes vista, i ho vivim amb una alegria
més continguda. Entenc que pels jugadors és diferent
perquè ells viuen més el dia a dia, se centren més en el
partit de la setmana i es focalitza tot en un únic partit
com si fos una final, i el fet de guanyar-lo és el que els
dóna aquesta alegria.
Aconseguiu l’ascens amb unes dades molt positives: cap
partit perdut a casa. Una cosa que no es donava des de
la temporada 1972-73.

Era un dels objectius que ens havíem plantejat a l'inici de
temporada, fer-nos forts al nostre camp, que els rivals quan
vinguessin s'imaginessin un partit en el qual s'haurien de
defensar, on els costaria puntuar... i crec que és una de les
claus de l'èxit. Ens hem sentit forts al nostre camp i això
ens reforçava de cara a jugar fora la setmana següent.
I a nivell ofensiu, sou l’equip més golejador amb 80 gols.

És una dada molt positiva, crec que són moltíssims, però
també és important la manera com es produeixen. Pel
nostre estil de joc, no tenim un davanter centre que faci
25 o 26 gols, però tenim molts jugadors que marquen;
alguns en porten 16, altres 15, un altre 12... I això explica
una mica la nostra forma de jugar, d'intentar arribar des
de diferents posicions i maneres, en comptes de tenir un
estil que es basi en una manera única de jugar i tenir un
davanter de referent que és qui marqui els gols.
És una temporada per emmarcar?

Una molt bona temporada, sí, i hem de tenir en compte
que hem tingut un handicap, perquè vam estar tres mesos
amb obres al camp i això va implicar que entrenéssim fora,
a un camp que no era el nostre, i juguéssim en un altre que
no era cap dels dos camps on acostumàvem a entrenar.
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I tot i això, campions de lliga.

A més, hem aconseguit, en primer lloc, donar-li un canvi
d'aires a la manera de jugar de l'equip. En segon lloc, que
l'afició s'hagi tornat a il·lusionar i a venir al camp amb ganes de passar-ho bé. I també, que el grup de jugadors han
estat molt units, han portat molt bé el fet de jugar menys
en alguns moments o no tant com esperaven, i això dins
el vestuari ajuda moltíssim.
Quan et van proposar dirigir el primer equip, l’objectiu
ja era l’ascens i confiaves en fer-ho?

Abans de la meva arribada, de fet, el club ja ho estava intentant. Van tenir dos entrenadors molt bons, i en ambdós
casos es van quedar a les portes. Aleshores, quan m'ho van
proposar ja va ser amb aquest objectiu. El dia que em van
presentar ja ho vaig dir, que per a mi era un orgull i una
responsabilitat molt gran ser entrenador del Mataró, i que
juntament amb la gent del voltant treballaríem per aconseguir el màxim dels objectius que ens plantejàvem. Ens ho
vam prendre pràcticament com una obligació; era un sí o sí.
I de fet, en algun moment de la temporada inclús amb els
jugadors, quan ja s'anava apropant el moment, tots érem
conscients de la situació i de que no se'ns podia escapar.
El fet d'estar a un club de la teva ciutat, fa més dolç tot
l'aconseguit?

Sí, i tant. Recordo quan era molt més jove, amb 14 o 15 anys,
que el Mataró estava a les categories tan altes, el camp estava ple, el veies per la tele, el veies jugar contra el Barça i la
Copa Federació... Mataró és un club històric a Catalunya, té
més de 100 anys. I si mires enrere, amb tants anys, quants
entrenadors ha tingut? 70? 65? 80? Doncs jo sóc un d'ells, i
és un orgull. Quan en Fran, el president, em pregunta què
tinc pensat l'any següent, jo li contesto que estaré aquí fins
que vegi que sobri o fins que em diguin que sobro. Per mi, hi
estaria sempre. Sento que defenso el nom d'una ciutat, i que
cada setmana quan ens desplacem a qualsevol camp el que va
per davant és aquest nom, i és una gran responsabilitat que
crec que tant jo com qualsevol jugador ha de sentir-ho així.
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HOQUEI PATINS

Espectacular golejada del
CH Mataró per seguir somiant

OK LLIGA Plata Mas
A un punt de l'ascens
25a jornada (25 de maig)
Barça B - Raspeig.................................... 3-3
Taradell - Arenys de Munt ....................6-5
MATARÓ - Liceo B ............................... 13-2
Tordera - Alpicat .....................................6-5
Manlleu - Vilafranca ..............................3-4
Palafrugell - Sant Feliu .......................... 4-1
Vilanova - Maçanet ................................4-3

Classificació
Golejada esperançadora. | d. ferrer

Els locals van ser molt superiors
al Liceo B, i encara tenen
opcions d'ascens a OK Lliga
El CH Mataró va acabar amb una golejada espectacular contra el Deportivo
Liceo de la Corunya, que encara els
permet somiar amb l’ascens a OK Lliga.
L’equip d’Albert Larrea va fer un molt
bon partit, treballant de valent en una
primera meitat en la que van anar desgastant a l’equip gallec, que va marcar
primer al minut sis. Abans del descans
els locals tot just van poder empatar,
amb el primer gol de Cantero, ja que tot
i les moltes ocasions, va faltar encert.
A la represa el Mataró ja va poder materialitzar les ocasions de gol, de forma
que al minut deu del segon temps ja manava 5-1 –amb tres gols més de Cantero

13 CH MATARÓ
2 DEPORTIVO LICEO B
CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard
Cusachs (2), Eric Florenza (1), Pau Palacín
(1) i Àlex Cantero (5) equip inicial; Oriol
Lladó, Bernat Romero (2), Adrià Martos
(1), Conrad Xicota (1), Jaume Gisbert (ps).

i un de Martos–, i a partir d’aquest
moment els visitants van abaixar els
braços. En canvi els locals no van treure el peu de l’accelerador, i van anar a
buscar la màxima renda de gols ja que
en cas d’empats en la darrera jornada,
això els podria anar bé. Florenza, Xicota,
Palacín, Romero i Cusachs per partida
doble es van afegir al festival golejador,
mentre que Cantero va fer el seu cinquè, i juntament amb un gol de penal
visitant s’arribava a la golejada més
espectacular de la temporada de 13-2.

El primer assalt, pel CH Mataró
3
2

CH MATARÓ
CP JONQUERENC

En la disputa pel cinquè lloc, després
de desfer-se del Vila-sana B, el CH
Mataró ha de superar al Jonquerenc
al millor de tres partits. El passat dissabte les mataronines van fer la primera passa al superar per la mínima
a l'equip gironí, en un partit disputat
que va acabar 3-2.
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Darrera jornada d'infart

Aquest dissabte a les 20h, en horari
unificat, es viu una darrera jornada en
la que molts equips estaran pendents
del que passi en altres pistes, a part
d'intentar sumar els tres darrers punts
de la temporada. El Mataró n'és un
d'ells, ja que visita al Raspeig, penúltim
classificat, amb l'obligació de guanyar si
vol tenir opcions d'ascens, i alhora pendent dels partits de Palafrugell, Taradell
i Alpicat, esperant que com a mínim
dos d'aquests tres equips no guanyin.
Els dos primers tenen desplaçaments a
les pistes de Liceo i Vilafranca, mentre
que l'Alpicat rep al Vilanova. Ho tenen
difícil, però pot passar qualsevol cosa.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
Si guanyen a la Jonquera,
cinquè lloc a la butxaca
Després de donar el primer cop guanyant
al Jaume Parera, l'equip d'Albert Bou serà
cinquè si guanya a la pista del Jonquerenc aquest diumenge a les 11h. En cas de
perdre, encara tindrien una nova oportunitat la setmana següent a Mataró.

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Marta
Soler, Adriana Chiva, Aina Lleonart (2),
Olga Juanola (1), Eva Requena, Ester
Anglas i Marlena Rubio.

En un partit igualat, van haver
de sobreposar-se a dos empats
de l'equip visitant

Palafrugell i Taradell 44; Alpicat i
MATARÓ 43; Manlleu 42; Vilanova 38;
Maçanet 35; Vilafranca 34; Tordera 33;
Liceo B i Barça B 32; Arenys de Munt 29;
Raspeig 19; Sant Feliu 16 punts.

Lleonart va avançar al Mataró, peró
les visitants van empatar abans del
descans. A la represa va ser Juanola
que feia el 2-1, i el Jonquerenc empatava de nou. L'equip d'Albert Bou no
va defallir, i es va acabar emportant
la victòria després d'un altre gol de
Lleonart. Ara els queda una sola victòria per acabar en cinquena posició.

Dues mataronines,
campiones d'OK Lliga

El passat diumenge el Palau de
Plegamans s'enfrontava al Manlleu en
un partit que valia el títol de lliga, i les
primeres, jugant a casa, van imposar-se
per 7-5. Amb Carla Fontdeglòria i Aina
Florenza a les seves files, van sumar
la segona lliga de la seva història. Al
Manlleu també jugaven dues ex-Mataró,
Ona Castellví i Elisabet Gurri.
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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.
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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
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HANDBOL

Els dos equips del Joventut Mataró eliminats
de la Copa Catalana

Albert Moya un dels jugadors del segon equip que van jugar. | d.ferrer

Èxits dels jugadors mataronins
Ona Muñoz i Jaume Pujol
Els dos equips sèniors A del Joventut
Mataró tenien el dissabte l'oportunitat
d'avançar ronda en la Copa Catalana
d'handbol, però cap dels dos va tenir
sort i han caigut eliminats.
El masculí jugava l'últim partit de la
fase de grups i en tenia prou amb un
empat o fins i tot amb una derrota d'un
o dos gols per passar a quarts de final.
Però l'equip granollerí es va emportar
el triomf per 30-33 i és el que passa a
quarts de final junt amb el primer de
grup, l'OAR Gràcia de Sabadell. L'equip
local, amb baixes i jugadors del segon
equip, no va començar bé, arribant
a estar 6 per sota i 11-14 al descans.
Quan va anar remuntant es va trobar amb algunes decisions arbitrals

bastant contràries, que van fer que
els granollerins es tornessin a escapar.
Van jugar: Dani Torvisco i Bassory
Tandian porters; Jaume Pujol (9),
Albert Moya (1), Dani Aguilera
(3), Oriol Vaqué (6), Oriol Prat (3),
Berenguer Chiva, Max Anson (3),
Benjamí Calvillo, Pol Barragán (1),
Bernat Bonamusa (1), Javi Martín i Pol
Colomer (1). Els dos equip vallesans
i el mataroní han acabat empatat a
quatre punts, però en el golaverage
en el tripleempat l'OAR Gràcia té +3,
el Granollers B -1, i el JH Mataró -2.

Pujol guanya els Best Games
Jaume Pujol, el jugador del JH Mataró,
va participar la setmana anterior als
Best Games Universitaris a Belgrad,
amb la selecció catalana universitària.
La selecció catalana va obtenir el títol superant equips de Sèrbia i Líban.

L'infantil femení del
Joventut segon a la
fase de sector estatal
L'infantil femení del Joventut Handbol
Mataró va jugar la fase de sector del
Campionat d'Espanya després d'haver
quedat en quart lloc al Campionat de
Catalunya i va arribar a la final, quedant en segon lloc d'aquest sector.
Es va desplaçar a Uharte (Navarra) on
va disputar primer dos partits contra
l'Schar de Saragossa guanyant per 2726 i 22-25. Això va portar l'equip que
prepara Josep Maria Masip a la final
del sector on va caure davant el primer de l'altre grup que va ser l'equip
amfitrió de l'Uharte, que va aconseguir el triomf per 26-18.
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L'equip femení perd a La Roca
L'equip femení, després d'haver guanyat els dos partits de la fase de grups,
es jugava a partit únic a La Roca del
Vallès la classificació per a la semifinal de la Copa Catalana, contra un
altre equip de Plata. L'equip roquerol
va dominar quasi en tot moment el
partit davant un equip mataroní que
no va estar massa fort en defensa. Al
descans el marcador estava en 15-12 i
al final va acabar en 30-24.
Van jugar: Laia Argelich portera;
Irene Hernàndez, Clara Poo (9), Isabel
Latorre (1), Sandra Fargas (6), Sara
Ruiz, Laia Martín (1), Maria Murillo
(4), Alisa Forné, Alícia Fernandez,
Berta Vives (1), Adriana Murillo, Sara
Muniesa, Clàudia Grajal, Marina
Camacho (2), Ada Hernández.

Ona Muñoz acaba en quart lloc
de la lliga de Divisió d'Honor
amb Granollers
La jugadora mataronina Ona Muñoz
ha jugat amb el KH7 Granollers la fase
final de la temporada i acaba la lliga
de Divisió d'Honor en una excel·lent
quarta posició, fregant la classificació
per jugar a Europa. L'Ona ha marcat
18 gols en els 9 partits que ha jugat a
la màxima categoria estatal.

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

KRAV MAGA!

Alegria en passar a la final. | @qcastanyer

Van jugar per l'equip del Joventut:
Carla Sainz, Berta Rueda, Ona Beneit,
Aina Serrano, Amanda Buscà, Marta
Linares, Daya Fernández, Neus
Castanyer, Queralt López, Aina
Pujal, Carlota Muñoz, Ariadna Pérez,
Azimilza Jalo, Neus Aymerich i Laia
Noguera.

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

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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WATERPOLO

Resum
El Quadis CN
Mataró continua a
l’elit estatal

Una gran lliga
En la competició més important de la
temporada, la lliga de Divisió d’Honor,
el Quadis CNM ha fet una gran tempoEl Quadis CN Mataró, amb Beto rada, acabant en el quart lloc de la fase
Fernández a la banqueta, continua regular i aconseguint la classificació
treballant de valent amb els jugadors per jugar a Europa la temporada vinent.
que pugen de la pedrera. Aquests s’esA quarts de final, de tota manera, el
tan consolidant cada vegada més com Quadis va topar amb un “Medi” molt
a peces importants del primer equip, i fort que el va eliminar guanyant el paraixò no ha impedit que l’equip hagi fet tit decisiu de desempat aquí a Mataró.
una gran temporada, classificant-se novament per jugar a Europa la temporada DADES ESTADÍSTIQUES
vinent. O sigui que continuen en l’elit Classificació final f.regular:
Barceloneta 64; Terrassa 57, CN
catalana i estatal.
El gran moment de la temporada
La temporada anterior també s’havia
aconseguit la classificació per jugar
l’Eurocup, però la direcció del club va
decidir no participar-hi. Però, si no es
va apostar per Europa, sí que es va considerar interessant organitzar la Fase
Final de la Copa del Rei. Va tenir lloc
en el mes de febrer a les instal·lacions
del Complex Joan Serra en uns dies en
els quals el clima va ser molt benèvol i
va contribuir a l’èxit de la competició.
El Quadis va superar el Sant Andreu en
un partit vibrant a quarts de final, però
després no va poder repetir contra el
“Medi” a les semifinals.
A l’inici de la temporada el Quadis
va disputar la Copa Catalunya. Després
d’haver eliminat el CN Barcelona en
quarts de final, va jugar la final a quatre
acabant en quart lloc, ja que va perdre contra Barceloneta i Sant Andreu.
En la Supercopa Estatal va caure en
quarts de final contra el CN Barcelona
als penals.
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Barcelona 55; QUADIS CNM 40,
Mediterrani 39, Sant Andreu 37,
Sabadell 32, Canoe Madrid 25,
Navarra 16, Catalunya 15, Echeyde 7,
Concepción 0.

Primera volta i segona volta
A l’equador de la competició dominava el Barceloneta amb 33 punts
(o sigui amb el màxim possible), seguit de Terrassa i CN Barcelona 27,
Mediterrani 24, QUADIS CNM 21,
Sant Andreu 17 i Sabadell 16.
En la segona, Barceloneta 31, Terrassa
30, CN Barcelona 28, Sant Andreu
20, QUADIS CNM 19, Sabadell 16 i
Mediterrani 15.
L’equip mataroní ha estat força regular amb quatre derrotes a cada volta,
i amb l’única diferència d’una victòria
de la primera convertida en empat a
la segona.
Casa i fora
A casa el Barceloneta ha estat el millor amb 31 punts, seguit de Terrassa
30, CN Barcelona 27, QUADIS CNM
22, Mediterrani 21, Sant Andreu 20 i
Sabadell 16.
A fora el campió, el Barceloneta, no
va deixar escapar cap punt sumant-ne

Quadis CN Mataró
divisió honor de waterpolo

33, CN Barcelona 28, Terrassa 27,
QUADIS CNM i Mediterrani 18, Sant
Andreu 17, Sabadell 16.
El Quadis ha estat fort a casa destacant el triomf sobre el Terrassa i
a fora ha guanyat a les piscines dels
sis de sota (destacant la victòria a
Sabadell) i ha perdut a les dels altres
cinc de la primera meitat de la taula.
Gols (en fase regular)
Gols marcats: Barceloneta 333,
Terrassa 271, Sabadell 261, Sant
Andreu 259, CN Barcelona 253, Canoe
248, Mediterrani 238, QUADIS CNM
227, Catalunya 201...
Gols encaixats: Barceloneta 128, CN
Barcelona 140, QUADIS CNM 148
(mitjana , Terrassa 164, Mediterrani
170, Sabadell 184, Sant Andreu i
Canoe 200,...
El Quadis CNM s’ha mostrat clarament millor en l’aspecte defensiu,
sent el tercer equip menys golejat
amb 6,7 gols encaixats per partit. En
canvi més baix en nivell ofensiu (8è
lloc amb 10 gols marcats de mitjana).

Els protagonistes
del Quadis CN Mataró

Han format la plantilla: Mario Lloret,
porter titular indiscutible; Ramiro Veich
(16 gols en totes les competicions), Pitu
Puig (14), Marc Corbalán (30), Víctor
Fernàndez (21), Edu Mínguez (20), Lluc
Bertran (32), Pol Daura (9), Àlex Codina
(36), Pol Barbena (27), George Ford (9),
Germán Yáñez (màxim golejador amb
47 gols). Han tingut aparicions esporàdiques els porters Xavier Casabella i
Marc Pannon, i també Marc Ramírez i
Max Casabella.
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BÀSQUET

Lliga EBA
Renovacions i fitxatges

El Femení Maresme Coelmín es
proclama campió d'Espanya cadet

El Boet ha anunciat la renovació d'Arnau
Merino, Edu Francisco, Guillem Duran,
que se sumen a l'arribada de Romero.
La UEM, per la seva part, renova Omaru
Toure, Albert Viñallonga, José Cabrera,
Edu Rodríguez, Marc Traver, Sergi Ventura, Jaume Solé, Jordi Juanola, Naxo Ariño
i tot l'equip tècnic.

Lliga FEM-2 (A)
El Boet anuncia l'arribada de la base
Blanca Garcia, l'exterior Laura Arias,
la incorporació de la ja taronja Laura
Timoner que arriba del júnior i la renovació d'Olga Ruano.

Copa Catalunya
Permanència en joc

Aquest diumenge (19h), a Castellar
del Vallès, el sènior B de la UEM es
juga la permanència a la categoria
després de perdre el primer partit (7360) i guanyar el segon (84-72).

Les campiones alçant la Copa. | emili cortés (Femení Maresme)

El Cadet "A" del Femení Maresme
Coelmín ha quedat campió d'Espanya en guanyar la final del campionat
de clubs cadet a l’Alqueria del Basket
(València). Les maresmenques van
enfrontar-se a un grandíssim rival a
la final, el Snatt’s Femení Sant Adrià,
al qual van aconseguir superar per
un 60 a 50.
Les més destacades de la final van

ser Chisomaga Okafor (27 de valoració) i Fanta Gassama (21 valoració).
L'equip d’Albert Illa tanca així una
magnífica temporada amb el doblet de
Campiones de Catalunya i Campiones
d’Espanya. La resta de persones que
formen l'Staﬀ són Roser Iglesias, Edu
Meléndez, Aleix Illa i David Garrido,
el fisioterapeuta Jordi Horta i el preparador Físic Norbert.

La Sirena CN Mataró es reforça: Anni Espar i
Irene González són els últims fitxatges
Anteriorment ja es van fer
oficials les incorporacions de
Debby Willemsz i Anna Gual
L'exjugadora del CN Sabadell Anni Espar,
una de les esportistes més destacades
del panorama nacional i amb un palmarès extraordinari, va signar per al CN
Mataró per a les pròximes tres temporades. Es tracta d'una nova i important
incorporació per l’equip de La Sirena.
El moviment va estar motivat per “les
ganes d’un canvi personal i assolir nous
reptes”, va explicar la jugadora. Amb un
gran somriure, també va comprometre's
a "donar-ho tot per aconseguir títols" i
es va mostrar molt il·lusionada amb el
nou projecte.
Per la seva part, el president del
CN Mataró, Joan Gros, ha assegurat
que estan molt contents per l'arribada
d'Espar. Ha valorat "la seva experiència, personalitat, caràcter i la capacitat
d'imprimir un tipus de joc a l'equip".
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Anni Espar amb el president cel Centre Natació Mataró, Joan Gros. | G.F

Recent campiona d'Europa
Espar arriba des del CN Sabadell, club
on ha estat vinculada des del 2009 i
amb qui ha aconseguit grans fites,
començant per aquesta mateixa temporada amb el campionat de Lliga i
d'Europa. És una peça indiscutible
de la selecció des del 2011,i ha sigut
protagonista de la plata aconseguida
a Londres, un or i una plata Mundial
i dues medalles europees. A més de

guanyar la lliga universitària americana i la lliga australiana.

L'última novetat
Irene González és el quart fitxatge que
anuncia el club. La catalana prové de la
Universitat de Hawaii, sent la màxima
golejadora i millor jugadora de l'equip. A
més, durant dues temporades seguides
ha estat la millor jugadora de la conferència Oest, fita mai aconseguida abans.
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FUTBOL SALA

S'escapa el tren de la Copa del Rei

Segona B
Meritori quart lloc final
Castelldefels 81 punts, Manresa, 63;
Escola Pia Sabadell, 59; Futsal Aliança
Mataró, 58; Pallejà, 56; Hospitalet, 49;
Natació Sabadell, 44; Santa Coloma, 40;
Indústrias Santa Coloma, 37; Lleida, 36;
Salou, 36; Barceloneta, 36; Cerdanyola,
36; Canet, 35; Segorbe, 15 i Terrassa 8.

divisió d'honor fem
Temporada brillant
Final entre aplaudiments. | daniel ferrer

Fins al minut 38 els mataronins
van tenir l’objectiu a l’abast
La primera part va acabar 1-0 després
que Alejandro Medina finalitzés una
bona triangulació amb Oriol López i
Llibert Canal. I a la represa, Alagi Toure
va posar el 2 a 0 després d’una gran
passada d’Alex del Barco. La victòria
semblava encarrilada, però els visitants no es van rendir i amb dos grans
gols des de fora de l’àrea aconseguien
l’empat en el marcador. Quan restaven
tres minuts pel final, Oriol López va
sumar el 3 a 2 gràcies a una passada de
Llibert Canal i la grada local embogia.
Però poc duraria aquesta alegria, ja que
uns minuts més tard arribava la gerra

3
3

FUTSAL ALIANÇA
PALLEJÀ

FUTSAL MATARÓ: Fernández, Parés,
Pau Bassa, del Barco, Berlanga, Medina,
Tolrà, Soler, López, Novo, Ceesay, Canal,
Ciscar, Toure, Chiheb i Fernández.

d’aigua freda amb l’empat visitant. En
els darrers dos minuts l’Aliança ho va
intentar tot per emportar-se els tres
punts, però va mancar sort i el partit
va finalitzar sense la primera participació a la Copa del Rei.
Malgrat aquesta decepció final, cal
destacar la gran temporada que ha fet
l’equip de Sabaté, acabant amb una meritòria quarta plaça. A més, l’equip jugarà la final a quatre de la Copa Catalunya
per segon cop a la seva història.

El femení tanca la lliga amb victòria
1
3

EL MORELL
FUTSAL ALIANÇA

FUTSAL ALIANÇA MATARÓ: Reixach,
Espinar, Cuquet, Moya (1), Vázquez (1), Cayuela, Garcia, Gama (1), Nedderman, Rius.

Les vermelles van guanyar a la
complicada pista del Morell de
Tarragona
L'Aliança Futsal Mataró va encetar el
marcador, primer amb Aina Moya i després amb Cristina Vázquez. A la represa,
les de Tarragona van retallar diferències,
però un minut més tard Geraldine Gama
marcaria el definitiu 1 a 3 que va truncar
qualsevol intent de remuntada local.
Després de 26 jornades de lliga l’equip
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El Futsal Aliança Mataró ha quedat
campió amb 65 punts. Caldes, 58;
Tarragona, 55; Vallseca, 49; Les Corts,
49; Morell, 44; Rubí, 39; Sant Vicenç, 34;
Sants, 32; Jesús-Maria, 30; Cornellà, 29;
Santa Coloma, 28; i Esparreguera, 4.

1a Catalana
Títol de lliga i ascens
del sènior B del Futsal
Inlingua Mataró

L'equip es va proclamar campió de 1a Catalana després de superar el Sant Andreu
per un contundent 6 a 0, assolint l’ascens
directe a la Divisió d’Honor Catalana.
Amb aquest, sumen tres ascensos en els
quatre últims anys. Els autors dels gols
del partit van ser David, Ceesay i Baño.
Aquest últim en va fer 4 i ha finalitzat la
lliga sent el màxim golejador de la categoria amb 50 gols (mitjana de 2 gols per
partit). El conjunt mataroní entrenat per
David Rivera, i constituït íntegrament
per jugadors formats al planter, ha acabat amb 59 punts, 18 victòries, 5 empats,
3 derrotes i ha estat el màxim golejador
amb 141 gols i el menys golejat amb 61.

1a Juvenil
L'alegria de les campiones. | d. ferrer

acaba la temporada amb 65 punts, 21 victòries, 2 empats i 3 derrotes i amb 100
gols a favor sent l’equip més golejador
de la categoria i amb 45 gols en contra
sent el tercer equip menys golejat.

Playoff d'ascens per al
Juvenil del Ciutat de Mataró

Una eliminatòria a partit únic decidirà el
pròxim equip de Divisió d’Honor. Diumenge 2 de juny, a les 13:30 en el Pavelló Municipal de Quart (Girona), els mataronins
s'enfrontaran al Blanesport. Els groc i
negre han acabat primers de grup amb 22
victòries, 2 empats i 2 derrotes.
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HOCKEY HERBA

L'Iluro HC acaba en sisè lloc de
2a Estatal Femenina, sense ascens

Un atac de l'Iluro en el partit disputat a Mataró davant la Complutense. | cedida

Va superar el Catalònia i
després va caure als "shootouts" davant el CD Ègara
El femení de l'Iluro HC, ja sense opcions d'ascens, va tancar la seva participació al Campionat d'Espanya de 2a
Divisió el dissabte amb el sisè lloc final.
De bon matí va guanyar al Catalònia
per 0-1, amb gol de la juvenil Maria
Correas, que era el primer gol de les
mataronines en la fase final.
El mateix dissabte van jugar contra
el CD Ègara, tercer de l'altre grup en
la lluita pel 5è lloc, i el partit va acabar amb empat a 2. L'equip egarenc
es va avançar però l'Iluro va remuntar
amb gols de Jennifer Valdés i Arlette
Estrada. En l'últim quart van igualar
les egarenques portant la decisió als
"shoot-outs" en els quals es va imposar l'Ègara.
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La derrota de divendres deixa
l'equip sense opcions d’ascens
L'Iluro havia perdut els dos primers
partits. Dijous contra el Xaloc valencià
per 0-2, rebent dos gols molt matiners.
Divendres contra l'SPV Complutense de
Madrid, en partit jugat a Mataró, degut
a la pluja caiguda a Sant Cugat. L'equip
local va tornar a sortir amb poca concentració defensiva i va tornar a rebre dos
gols en el primer quart del partit, fruit
tot s'ha de dir de dues grans combinacions de l'atac madrileny. A la represa
les d'Hèctor Caballero van sortir més
motivades i van disposar de dos penalticórners, però no es van transformar en
gol. Després les madrilenyes van tornar
a controlar el matx. De tota manera s'ha
de dir que l'equip ilurenc, deixant a part
els dos primers quarts del dos partits, va
plantar cara a dos grans rivals.

Per l'Iluro HC, van jugar d'inici:
Helena Sanjosé, Arlette Estrada,
Míriam Gómez, Sheila Gómez,
Noèlia López, Maria Fernàndez, Laia
Genoher, Cristina Beltran, Ayara
Sierra, Marina Galindo i Mireia
Sabater. Completaren l'equip Jennifer
Valdés, Eugenia Aldunicci, Natalia
Terensi, Anna Maragall, Carla Moya
(portera suplent), Marta Clajer i
Maria Correas (les tres últimes
juvenils).

Va ser un partit molt intens. | jgn
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VARIS

Aina Rabadan rècord maresmenc
i campiona catalana sub18

Aina Rababan en el moment de batre el rècord. | foto cedida - alba coll

La mataronina Aina Rabadan Coll
(FCB) ha tornat a batre el rècord absolut del Maresme de salt d'alçada
deixant-lo en 1.73 m, que suposa 1 cm
més del rècord que ella mateixa havia
aconseguit l’any passat. És també la
millor marca de l'any sub18.
Aquest salt el va efectuar el passat
dissabte 25 de maig a Saragossa on es
disputava el Campionat d’Espanya de
Clubs sub20 i on es va imposar en la
prova de salt d'alçada, col·laborant al
quart lloc de l'equip femení del Barça.
La setmana anterior s'havia proclamat campiona de Catalunya sub18,
amb 1.64 m, en una competició molt

complicada a Palafrugell amb pluja.
Els bons resultats citats abans permetran l’Aina disputar el pròxim cap de
setmana la segona jornada de la Lliga
d'Honor absolut a San Sebastian, el dia 8
de juny el Campionat d'Espanya sub18 de
Federacions Autonòmiques a Getafe on
està convocada per la Federació Catalana
i el dia 23 de juny el Campionat d'Espanya de la seva categoria.

Plata per a Marina Martínez
En aquest campionat català sub18 també va pujar al podi l'atleta laietanenca
Marina Martínez, que va quedar segona en 800 m amb 2:14.06.

Falaye Danfakha campió de
Catalunya de kata i combats
El passat diumenge es va disputar a Montornès
del Vallès el Campionat de Catalunya de Kata i
combats organitzat per la F.C.K. Per segon any
consecutiu –i ja porta cinc trofeus guanyats en
els últims dos anys– Falaye Danfakha del Dojo
Karate Cervantes es va proclamar Campió a la
categoria de menys de 70 Kg.

Roger Aromi campió del Gran Slam
CT Vic de Pàdel
Aromi, dreta, rebent el premi a Vic. | cedida

Aromi, dreta, rebent el premi a Vic. | cedida
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El passat cap de setmana la parella formada de pàdel pel mataroní de 22 anys
Roger Aromi i el barceloní Guillermo
Casal, van proclamar-se campions de
les finals del Circuit Català de Pàdel
Gran Slam – Hyundai Senco-Moto,
organitzat al CT Vic per la Federació
Catalana de Pàdel.
Cal destacar que el jove mataroní
es troba ara mateix al lloc 209 del
World Padel Tour.

Últim minut...
TRIATLÓ.
Bon paper d'un minvat
Vicenç Castellà a
l’Ironman de Lanzarote
L'únic component
del CN Mataró
que va competir
aquesta setmana
va ser Vicenç Castellà a l’Ironman
de Lanzarote.
Estava una mica
minvat per una
infecció a la boca, però feia mesos que
estava preparant-ho no li va sortir gens
malament, aconseguint un bon nivell en
els tres sectors encara que li van faltar
forces. Amb 58:10 en els 3800 m de natació, 5:39:02 per als 180 km de ciclisme
i 3:03:01 per completar la marató, va
arribar a meta el 23è absolut i 15è de la
categoria elit amb un temps de 9:46:41.

TENNIS. Ramos supera
dues rondes a Ginebra i
cau a la primera a París
Albert Ramos Viñolas, situat ara en el
lloc 87è del món, va participar durant la
setmana passada al Torneig ATP-250 de
Ginebra. Va superar dues rondes abans de
caure a quarts davant l’argentí Delbonis
en un matx molt competit (7-6, 7-5).
El passat dilluns va debutar a París al
prestigiós torneig de Grand Slam de
Roland Garros i va perdre en la primera
ronda contra el serbi Laslo Djere (número 32 del rànquing mundial). Va caure en
tres sets 2-6, 3-6, 6-7, davant una de les
grans promeses del tennis mundial.

TAEKWONDO. Set
medalles en el Campionat
de Promoció Júnior
El passat diumenge es va celebrar al
poliesportiu de la Mar Bella el campionat de Catalunya de promoció júnior de
combat en categoria I (cinturons groc,
taronja i verd) i II (blau, vermell i negre).
El CD Tonbal va obtenir 2 medalles
(Josep Muñoz, plata en -73 kg i Aleix
Grande de bronze en -55 kg), mentre
que el Hwarang Mataró en va obtenir
5 de bronze (Oriol Pérez, Àlex Vázquez,
Paula Arnau, Marc Vega i Aleix Pinyol.
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Tot un diumenge de futbol sala escolar al pavelló Eusebi Millán.

Cedida

Tot a punt per a la Copa Escolar del torneig
Memorial Antonio Martínez
La cita amb el futbol sala escolar serà el 9 de juny al pavelló Eusebi Millán
Solidaritat: Redacció

Ja tenim a tocar la IV Copa de
Futbol Sala Escolar - Memorial
Antonio Martínez, organitzada pel
Club Futbol Sala Ciutat de Mataró.
El torneig va començar ara fa
quatre anys amb la voluntat de fer
esport escolar i de recordar la figura
d'Antonio Martínez, el fundador de
l'entitat, en el seu moment secció
del CE Mataró.
L'any 2018 la competició va tenir un gran èxit de participació,
amb prop de 200 nens de 8 escoles de Mataró (La Llàntia, Torre
Llauder, Josep Montserrat, Camí
del Cros, Cor de Maria, Tomás
Viñas, Germanes Bartomeu i GEM),
així com de l'escoleta del Ciutat de
Mataró. En total, hi van participar
19 equips.
La ciutat de Mataró amb
l'esport escolar
La Copa Escolar pretén ser una
festa de final de temporada i un
reconeixement per als equips
de futbol sala que han competit
als jocs escolars de Mataró, que

Mou-te Futbol escolar 1871.indd 2

organitza l'Ajuntament de Mataró.
És per això que la inscripció està
oberta als equips i jugadors que
hagin participat en els jocs escolars durant la temporada 2018-19,
en les categories de prebenjamí,
benjamí i aleví. El torneig es fa amb
dos grups per categoria, amb semifinals i finals.
Pel que fa a la categoria prebenjamí, es disputarà només diumenge
al matí, mentre que les altres dues

duraran tot el dia i les semifinals es
jugaran a les 20 h.
Al final de la jornada, tots els participants rebran un obsequi per la
seva participació.
Una causa solidària
Més enllà de defensar la importància dels jocs escolars i la pràctica
de l'esport, des del CFS Ciutat de
Mataró i el torneig també es promociona la donació de sang. | Red.

MÉS INFORMACIÓ
# HORA I LLOC
Diumenge 9 de juny al Pavelló
Municipal Eusebi Millán.

# CALENDARI
Els participants i tots els que vulguin gaudir d'un diumenge de futbol sala amb un ambient festiu i
familiar, poden consultar el calendari del torneig, amb els diferents
equips i emparellaments, a la pàgina web del CFS Ciutat de Mataró:
https://cfsciutatmataro.com/
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Agenda
Guia cultural

RUTA PEL PATRIMONI
FERROVIARI DE MATARÓ
Dimarts

4

de juny
18 h //
Sortida des de la plaça de
Miquel Biada (Mataró) //
Organitza: Cercle Històric
Miquel Biada

U

na ruta molt especial pel patrimoni ferroviari de la ciutat,
acompanyada de les explicacions
de l'enginyer Xavier Nubiola. El
punt de trobada és davant l'estació, des d'on es partirà cap a
diversos enclavaments històrics
com, per exemple, els búnquers
i la fàbrica de gas, les drassanes,
el poblat ferroviari o el barri dels
pescadors. La ruta està organitzada pel Cercle Històric Miquel
Biada. L'entitat, a més a més, celebra enguany els seus 15 anys de
vida i ho celebrarà demà, a la seva
seu, amb una mostra d'artesania
referent al ferrocarril de Mataró.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
La Folie
Divendres 31 maig / 21 h / Antigues
Escoles (C. Santa Clara, 2-4. Sant
Pol De Mar) / 6 €. Entrades a:
www.essencials.cat
Revisió dels seus anteriors treballs
amb petites pinzellades del futur
disc. Cicle de concerts Essencials.

TEATRE I DANSA //
19a Mostra de Teatre als
Instituts: 'Generació 2000'
Divendres 31 maig / 19 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Projecte teatral dels instituts de secundària de la ciutat: Miquel Biada,
Damià Campeny, Alexandre Satorras,
Thos i Codina, Laia l’Arquera, Puig i
Cadafalch i CEE Les Aigües.

Enric Llucià Group
Dijous 6 juny / 21.00 h / Casal
Nova Aliança (c/ Bonaire, 25.
Mataró) / Sopar+entrada: 15 €.
Ant.: 10 €. Taq.: 13 €. Com.: 8 €.
Enric Llucià s'acompanya d'una
banda excepcional per a presentar
el seu segon treball 'Viure'. Pop
d'autor al Músiques Tranquil·les.
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Robin Hood
Dies 1 i 2 juny / 18 h / Sala
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró)
/ Platea: 16 €. Amfiteatre: 14 €.
També: 8, 9, 10, 15, 16 i 22 juny.
Una divertida història musical per
a tota la família, a partir del clàssic. Dirigida per Marc Abril amb
direcció musical de Dani Àlvarez.
Producció de Sala Cabanyes.

Festival Musical Masafrets
Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Dissabte 1 juny: 20 h, "Morir", grup
Aula Júnior 15.
Diumenge 2 juny: 19 h, "Lorca.
Las cinco lunas de Federico", grup
Taller d'Interpretació.

Dissabte 1 juny / 18 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Ant.: 3 €. Taq.: 4 €.
Festival de final de curs en el que
participen uns cent músics entre alumnes i professors de les
diferents formacions de l'Aula de
Música Masafrets.
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MÚSICA /

TEATRE /
'Ai l'humor, l'amor, la mort'
Dimarts 4 juny / 19.30 h /
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, 15.
Mataró) / Entrada: 4 Ð (solidària
associació fpdeseo.org).
Obra de teatre dels estudiants del
TecnoCampus. Escrita per Jesus
Milà i dirigida per Rebeca Pérez.

Concert coral de primavera
Dissabte 1 juny / De 21 a 22.30 h /
Església Sant Josep (c. Sant Josep,
7. Mataró) / A benefici de Càritas
Les corals mataronines La Perla
de l’Havana i Cor Madrigalista de
Mataró, dirigides per la directora
Ragnhild Hjelmborg.

'Cabaret, Una història plena
de vida'

POESIA //

INFANTIL //

Diumenge 2 juny / 19 h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Ant.: 8 €. Taq.:
10 €.
Espectacle amb les Mandarines.
Veus i música en directe amb The
Cabaret Bastards.

VIII Certamen de poesia de
primavera

Pompeu Fabra: jugada mestra!

1r Premi de Poesia Ventura
Ametller

Dijous 6 juny / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (c. Prat de la Riba,
110. Mataró)
Monòleg especial cloenda Any
Fabra. Idea, text i interpretació:
Òscar Intente.

Dissabte 1 juny / 17 h / Foment
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró)
Recital de poetes i músics que han
passat pel programa Poesia en viu
de Mataró Ràdio.

Dissabte 1 juny / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)
Lliurament del premi. Acte poètic
i musical conduït per la poetessa i
actriu Odile Arqué i el músic Raül.

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

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 31 maig / 20 h:
"Supernit a les biblioteques", espectacle audiovisual del Super3.
Dimarts 4 juny / 18 h: L'hora del
conte especial Nit de la Solidaritat
"Contes d’aigua dolça i salada", a
càrrec d'Assumpta Mercader.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 31 maig / 17.30 h: El conte de la Rotllana: 'Tots sou els meus
preferits', de Sam McBratney, .

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

AUDIÒFONS DES DE 390 €

A ONAcústica LI GARANTIM
LA MILLOR AUDICIÓ
CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

www.onacustica.net
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93 799 98 92
• Rda. Prim 67, Mataró

Carrer Balmes 412, BCN

29/5/19 19:16

Agenda

www.totmataro.cat/agenda

FAMILIAR /

XERRADA /
'Factors d'èxit que acompanyen la carrera esportiva
d'una jugadora o jugador'

Una casa de sorpreses
Diumenge 2 juny / 11 h / Casa Coll
i Regàs (c. Argentona, 55. Mataró)
/ Preu: 7 e. -14 anys: gratuïta.
Reserva al 682.156.765.
Activitat d’exploració i experiències lúdiques per a famílies amb
infants de 2 a 5 anys.

Dimecres 5 juny / 17.30 h: Art Time
Especial 'Celebrem el Dia Mundial
del Medi Ambient'.
Dijous 6 juny / 17.30h: Els Dijous
a la Biblio 'Et MenjaDé', Jean-Marc
Derouen, il·lustrat per Lauredu Faÿ.

Divendres 31 maig / 18.30 h / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró).
Taula rodona que ens endinsarà
en dos aspectes fonamentals per
a un/a jugador/a d’hoquei patins.

'Time Trial'

Visita guiada pel teatre

Divendres 31 maig / 19 h / Espai
Gatassa (C. Josep Montserrat
Cuadrada, 1. Mataró) / Preu: 3 €.
Projecció del documental que ens
apropa a les últimes carreres del
ciclista britànic David Millar.

Diumenge 2 juny / 11 h / Sala
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró)
Visita guiada per descobrir tot allò
que s’amaga darrere del teló.

Biblioteca Antoni Comas (c.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 31 maig / 18 h: "La porta màgica", Tertúlia literària per
a nois i noies d’11 a 13 anys. 20 h:
"Supernit a les biblioteques", espectacle audiovisual del Super3.
Dimecres 5 juny / 18 h: L'hora del
conte especial "Glu, el viatge d'una
goteta d'aigua", Cia. Com Vulguis.

Materialitz'art en família
Diumenge 2 juny / 12 h / Casa Coll
i Regàs (c. Argentona, 55. Mataró)
/ Preu: 7 €. -14 anys: gratuïta.
Reserva al 682.156.765.
Visita guiada i taller de creació
d'obres d’inspiració modernista
amb l'impressió 3D.

'Els enigmes de la Venus'
Diumenge 2 juny / 12 h / Can Serra
Museu (El Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, per conèixer la
Venus romana d’Iluro.

XERRADES I LLIBRES//
Canvi climàtic: coment crític.
Cap a on caminem?
Divendres 31 maig / 19.30 h / Cafè
de Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró)
Xerrada-debat amb Rebel·lió o extinció. Organitza: Maresme pel Clima.
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Parlem de Sardanes: 'La cobla
catalana dels sons essencials'
Dilluns 3 juny / 20 h / Les
Esmandies. Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Conferència a càrrec de Jordi
Campos, tiblista i saxofonista.

Projecte Orquestra de Mataró
Dijous 6 juny / 19.30 h / Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu de Mataró
Conferència de Clàudia Dubé, directora de l'Orquestra de Mataró.

RUTES I VISITES //
Recorregut punts històrics de
Mataró durant la Guerra Civil
Dissabte 1 juny / 10 h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró) / Cal
inscripció prèvia: 93.758.26.98.
Ruta guiada i comentada per l'historiador Víctor Ligos.

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró
- Argentona
Dissabte 1 juny / 10 h / Des de
l'Ajuntament de Mataró / Preu:
10,30 € / +65 anys i de 8 a 16:
7,70 € / gratuït fins a 7 anys.
Visita guiada a diversos edificis
modernistes de l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch.

Ruta del mar
Diumenge 2 juny / 19 h / Des de
l'Ermita de Sant Simó (Mataró)
La ruta guiada permet descobrir la
vinculació de Mataró amb el mar.

FESTES I FIRES //
Festa Major de Cerdanyola
Del 25 de maig al 2 de juny / Parc
de Cerdanyola (Mataró)
Divendres 31: 17 h, Escacs amb peces gegants – Espai Gatassa. 17.30
h, Els contes de Mossèn Biscúter i
El taller dels Atabalats – Parc de
Cerdanyola. 18 h, Pintura Mural –
Espai Jove de Cerdanyola. 18 h,
Concert Petita Big Band – Pl. Isla
Cristina. 19 h, Quadres De Ball
amb la Peña Al-Andalus – Pl. Isla
Cristina. 19 h, Urban Fest – Baralla
de Galls, Hip-Hop i Urban Dance
– Parc de Cerdanyola. 20.30 h,
Teatre i Poesia a la fresca – Pl.
Isla Cristina. 21.15 h, Rock al Parc.
Dissabte 1: 11 h, Holy Festival –
Parc de Cerdanyola. 17 h, Cercavila
de Gegants. 18.45 h, Concert
amb l'Ohio Big Band – Parc de
Cerdanyola. 19 h, Taller de circ de
Cronopis – Parc de Cerdanyola.
21.30 h, Nit de Foc i Diables, 10è
Aniversari - Des del Pati de Maria
Auxiliadora. 21.45 h, Ball Parlat
i Recital de Versots al Parc de
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CASTELLERS /
23è aniversari Capgrossos
de Mataró
Diumenge 2 juny / 12 h / Plaça
Gran (Mataró)
Actuació de la Colla Castellera
Capgrossos de Mataró, acompanyats dels Marrecs de Salt i els
Castellers de Sant Cugat.

Cerdanyola. 22.30 h, Ball de Festa
Major – Parc de Cerdanyola. 22.30
h, Correfoc. En acabar, Espetec Fi
de Festa, al Parc de Cerdanyola.
Diumenge 2: 9.30 h, Batucada
pels carrers del barri. 10 h,
Mostra Multicultural – Parc de
Cerdanyola. 12 h, Balla Swing a la
Plaça Isla Cristina. 17.30 h, Dansa
Contemporània. 18 h, Concert Coral
Conjunt Vocal Oriol Batista. 18.45
h, Cantada Gospel. 19.15 h, Ballada
de Salsa – Parc de Cerdanyola.

Festa del barri de l’Havana
Fins al 16 de juny / Barri de l'Havana (Mataró)
Dissabte 1 juny: 18 h, Espectacle
pallassos i circ - Pg. Can Marfà.
Diumenge 2 juny: 11 h, Sessió de
zumba - Passeig Callao. 12.30 h,
Inici XIV Concurs de Paelles. 14 h,
Tast del jurat. Concurs de Pastissos.
Concurs de parament de taules.
14.30 h, Arrossada popular. En acabar, entrega de premis.

Diada de la Flor d'Argentona
Divendres 31 maig: 19 h, xerrada
"Flora, fongs i líquens a la serralada litoral" - Biblioteca Municipal.
Dissabte 1 juny: 12 h, Taller De
Jumping Clay - Biblioteca Municipal.
De 17 a 20 h, Taller per a Petits
Artistes - Plaça Nova. 17 h,

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

Storytime: "Under the sea", l'hora
del conte en anglès. Tarda, vespre i
nit, Elaboració de Catifes de Flors.
Diumenge 2 juny: 10 h, Exposició
Casal de la Gent Gran. D’11 a 14
h, "Fes la Teva", al c. Bernat de
Riudemeia. De 12 a 13.30 h i de
17.30 a 19 h, espectacle "El secret
de la Nanna” (cia. De teatre Anna
Roca) davant pl. Nova. 12.30 h,
Enotast - Saló de Pedra. 13 i 18 h,
Espectacle "Escargots" Cia. Slow
Olou - c. Dolors Monserdà. 19.30 h,
Trepitjada de les Catifes de Flors des de l’Ajuntament.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Hola Ceràmica!

> Pla d’en Boet C. de Juan

Dies 31 maig, 1 i 2 de juny / Museu
del Càntir (Plaça de l'Església, 9.
Argentona)
Jornada de portes obertes. Es podrà visitar l’Espai Floral i el tradicional "Ou com Balla".
Dissabte 1 de juny: de 10h a 14h,
Master Class a càrrec del ceramista
Alberto Bustos: “Libertad, mi técnica más depurada". Escola Taller
de Ceràmica d’Argentona (C. Enric
Granados, 5). Preu: 24 €.
Diumenge 2 de juny: 11h a 14h,
Portes obertes a Can Carmany
– Centre de Recerca i Creació
Ceràmica. Visita a l’estudi i exposició permanent dels ceramistes
Joan Serra i Mia Llauder.

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,

INAUGURACIÓ /

92. Mataró). Fins al 2 de juny:
• 'CERS. El títol europeu que va fer
història a Mataró', del CH Mataró.
Fins al 2 de juny:
• 'Certamen de les Arts 2019', de
l'Escola Pia Santa Anna de Mataró.

Carmen Bueno Narváez
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 23 de juny.
Inauguració: divendres 31 de maig
a les 19.30 h.
Exposició d'obres de la pintora
mataronina. Organitza: Associació
Sant Lluc per l'Art.

Ping-Pong | Correspondència
amb artistes
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Inauguració: Dissabte
1 de juny a les 12 h.
Exposició dels alumnes 5è de l'Escola Montserrat Solà.

Biblioteca Pública Antoni
Comas (C. Prat de la Riba, 110.
Mataró). De l'1 al 15 de juny:
• 'Pompeu Fabra. Una llengua
completa'.
Del 3 al 15 de juny:
• 'Taller de dibuix i pintura de l'AV
Les Santes - Escorxador'.

'La Bruixa de la Pinta d’Or'

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

'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).

'Zona intrusa 12. Prendre la
paraula'
M|A|C Espai. Can Palauet (c. Palau,
32. Mataró) / Fins al 9 de juny.
Projecte dels centres educatius.

'La Diada de la Flor, des dels
inicis fins a dia d'avui'
Saló de Pedra (C. Gran, 61.
Argentona) / 31 maig, 1 i 2 de juny.
Recull fotogràfic i documental cedit per Josep Maria Grau.

'L'obsessió creativa'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 30 de juny. Visita
guiada: diumenge 2 juny a les 12 h.
Obres de Francesc Subarroca, de
la Col·lecció Bassat.

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

'Biogeometries'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 5 juny.
De l'artista Catherine Lorton.
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Can Boet (C. Francesc Layret, 75.
Mataró) / Fins al 8 de juny.
Il·lustracions de flora i fauna, obra
d'Agnès Perelló, sobre el Parc de
la Serralada Litoral.

'El foc del barri'
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 6 de juny.
Recull fotogràfic del Ball de Diables
Atabalats del barri de Cerdanyola.

'Treballs de les puntaires de
Vilassar de Mar'
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 16 de juny.
Aula 4, Puntaires del Centre Cívic
i Puntaires del Passeig.

Fira Port mBarian lís
aday

8 de juny
10:30 a 14:30 i de 15:30 a 19:00

Marinaday (activitats nàutiques)
11:00 a 20:00

Vela Caiac SUP Big SUP Rem

Inflable
13:00 a 16:30 i de 19:30 a 00:00

Fira Gastronòmica
Masterclass Zumba

Platets de tot tipus de
cuina a 4 euros

19:00

Actuació infantil

7, 8 i 9
de juny

(a càrrec de Marc Oriol)
20:30

Desfilada de moda

(Öh my Croptop i C-Centella)
22:30 a 2:00
(Grup Cocoa)

*

(per l’activitat de rem es necessita inscripció
prèvia a esports@cnelbalis.com)

Fira Gastronòmica

19:00

DJ La Milonga

Marinaday (temàtica pirata)

Gas Quiet
Market

Totes les activitats tenen un cost d’1€
que aniran íntegres a Sant Joan de Déu.
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Alumnes de Visual i Plàstica
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
2 de juny.
Selecció de treballs dels alumnes
de 4t d'ESO de l'Institut Llavaneres.

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

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

'Entre la llum i les idees.
Poètiques de l'espai'
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 16 de juny.
De Toni Asensio.

'La defensa de la costa del

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

'Jardí Pintat'
Museu del Càntir (c. Església, 9.
Argentona) / Fins al 30 de juny.
Pintures de l'artista Marta Duran.

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró,
17, Mataró) / Permanents.
• 'Iluro, ciutat romana'.
• 'Mataró, ciutat mediterrània'.

'Mataró, capital del gènere de
punt'
Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Exposició permanent.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent gran

núm. 1871 / del 31 de maig al 6 de juny de 2019

TALLER /
Taller d’identificació de fotografies a l’Arxiu
Dilluns 3 juny / De 10 a 12 h / Sala
d’Actes de Can Palauet (c. d'en
Palau, 32. Mataró)
Cada 1r dilluns laborable de mes,
tothom pot ajudar-nos a documentar imatges antigues de Mataró.

ACTIVITATS //
'Protecció en cas d’incendi'
Divendres 31 maig / 17 h / Casal
Cívic Mataró - Jaume Terradas (c.
d’Argentona, 59. Mataró)
Conferència a càrrec de Carme
Bufí, empresària jubilada. 17è cicle d’activitats formatives per a
la gent gran.

'El document de voluntats anticipades (Testament Vital): un
Regal per a tothom'
Dimarts 4 juny / 17 h / Residència
Can Boada (c. dels Pirineus, 9.
Mataró)
Xerrada a càrrec d'Isabel Alonso,
presidenta de l’Associació Dret a
Morir Dignament-Cat. 17è cicle
d’activitats formatives per a la
gent gran.

MÚSICA: 'Leopold Mozart i la
tradició musical salzburguesa'
Dimecres 5 juny / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Conferència a càrrec de Joan Vives
i Bellalta (Flautista. Compositor.
Locutor-redactor de Catalunya
Música). Aules Sènior de Mataró
d'Extensió Universitària.

'Ens hidratem bé?'
Dimecres 5 juny / 17 h / Casal
Municipal de la Gent Gran de l’Havana (Camí Ral, 163. Mataró)
Conferència a càrrec del personal
tècnic de gent gran de la Fundació
Pere Tarrés. 17è cicle d’activitats
formatives per a la gent gran.
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CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència:
Dilluns 3 juny: d'11 a 13 h i de 15 a
16.30 h, Jornada de portes obertes. Dimarts 4 juny 17 h, Actuació
del grup de Play-back "Gatassa".
Dijous 6 juny: 17 h, Actuació de la
Coral Gatassa. Divendres 7 juny:
17 h, Actuació del grup de cantaires de la missa de les Santes
de Mataró. • Excursions: 11 juny,
Eslovènia /Àustria 8 dies (1395 €).
20 juny, sortida als jardins de Cap
Roig i Calella de Palafrugell (46 €).
16 juliol, Circ del Solei/Andorra, 3
dies (195 €). 13 octubre, Estada a
Cambrils 6 dies (199 €). • Ball dimecres 16.30 h a la Sala del Bar. •
Activitats i tallers: Pintura a l’oli.
Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.

Casal de Gent Gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. • Juguem
tots: dimecres a les 16 h. • Activitats
físiques: Ioga (dt i dj), Swing (dv). •
Activitats manuals: Ceràmica (dt
i dv), dibuix (dt i dv), fotografia (dl
i dv), labors (dj), ganxet i punt de
mitja (dc), marqueteria (dc i dv),
pintura (dl, dc i dj), costura i modisteria (dc), punt de creu (dt). •
Arts Escèniques: So, preenregistrat

– playback (dt i dj), teatre (dt i dj),
cant coral (dv). • Cursos de formació: Exercitar la memòria (dl),
meditació i relaxació integral (dl),
català (dt i dv), millorem la nostra
cultura (dc), literatura : autors i contextos (dl), poesia i prosa (dl), club
de lectura (dc). • Noves tecnologies:
Informàtica (dt i dj), noves tecnologies per a mòbils (dc), Connecta't
a la xarxa (dc). • Activitats culturals i de lleure: Tardes de ball (dg),
juguem tots (dc. de 16 a 18,30 h),
Exercitar la ment de forma lúdica,
amb cartes de pòker (dl), petanca
(dc i dg). • Servei cafeteria: menú
diari (5,70 €).

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

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.
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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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Apunts
psicològics
El complex de Telèmac (1/4)
L'Odissea és el segon dels grans
poemes èpics grecs atribuïts a
Homer. Es considera un dels poemes fundacionals del cànon literari
occidental. La paraula «odissea»
ha passat a significar "viatge ple
d'aventures" en la llengua comuna. Relata les aventures de l'heroi
grec Odisseu (també anomenat
Ulisses) des que va partir de la
conquerida Troia fins que torna
a casa, a Ítaca. Un dels poemes és
El viatge de Telèmac. Al principi
oral, després escrit i compost al
segle IX aC.
Ulisses i Penèlope tenen un fill
que es diu Telèmac. Telèmac vol
dir: lluitador llunyà. Doncs bé, el
pare de Telèmac va anar-se'n a la
guerra quan el fill era petit. La seva
mare, Penèlope parlava al seu fill
del seu pare sempre i bé. Els dos
l'esperaven. Al palau s'havia convertit en un lloc de sàtrapes, gent
malèvola i usurpadors del tron.
Penèlope es mantenia forta i fidel
enfront dels seus pretendents. Ella
era molt formosa. Telèmac anava
cada dia a la platja a veure si el
seu pare tornava en vaixell o hi
havia algun senyal seu. Enyorava
l'absència del pare. Ell era "la llei
de la paraula, de l'ordre". O dit
d'una altra forma: la disciplina
en benefici del creixement i del
benestar. Què passava? A la cort
els usurpadors o pretendents de
la reina, Penèlope, eren "la llei del
dret, del codi".
Usurpar, espoliar però tot en
nom de la "llei" de la força legislativa. Una llei d'imposició. Una
dictadura. Abús de poder sense
miraments.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Sèniors
El liberalisme
Després de la caiguda del feixisme i del comunisme, el liberalisme
s'ha imposat gairebé per tot el món
d'una manera o altra, defensant coses tan boniques com la llibertat,
els drets humans, i la llibertat de
moviment, entre d'altres.
Passa però, que des de la crisi
global de 2008, els decebuts pel liberalisme creixen i cada vegada hi
ha més persones desencisades, per
la gran desigualtat social i precarietat laboral que genera. Malgrat tot,
la humanitat no pot abandonar el
liberalisme, "perquè erròniament
es creu que no té cap alternativa",
encara que tampoc ofereix respostes
"als més grans problemes als quals
ens enfrontem com el col·lapse ecològic i la disrupció tecnològica".
El liberalisme tot ho resol amb el
creixement econòmic, que de forma
creixent és percebut de forma negativa, com a responsable de la crisi
ecològica, de malbaratament de la
natura, i de gran part de l'impacte
de les noves tecnologies a causa de
les seves fortes repercussions socials
i ambientals. Tot això, genera una
gran perplexitat, provocadora de
l'actual tantsemenfotisme, de passar de tot del que ens embolcalla,
al no saber res o ben poc del que
està realment succeint i afecta el
nostre dia a dia.
Aquest desconcert i manca de
camins que permetin fer possible
una vida rica i plena, ens acaba convertint en súbdits servils, resignats
i conformistes dels qui ostenten el
poder, sense cap mena de capacitat
per rebel·lar-nos, lluitant per assolir
espais més amplis de llibertat que
estant al nostre abast però som incapaços de realitzar.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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La marxa trascorrerà per magnífics paratges naturals

Arxiu

Ja és aquí una nova edició de la Marxa de l'Or
El trail-marxa solidària se celebrarà el pròxim diumenge 9 de juny
Solidaritat: Redacció

A les 8 del matí del 9 de juny començarà una nova edició de la Marxa
de l'Or, el trail solidari obert a tothom
que vulgui participar-hi, caminant,
corrent o en bicicleta.
No es tracta d'una marxa competitiva, i per tant no hi haurà classificacions oficials ni premis, ja que
l'objectiu principal de la caminada
és finançar programes que lluitin
contra la pobresa infantil.
La marxa transcorrerà per uns

magnífics paratges naturals. És per
això que, des de l'organització, conscients de la importància de preservar
el medi ambient, demanen compromís a tots els participants a l'hora de
dipositar les deixalles a les corresponents bosses situades als diferents
punts de control per no malmetre
l'entorn.
A l'arribada, per celebrar entre tots
la fi d'una bonica jornada i carregar
piles, hi haurà una botifarrada, a més
de rebre la samarreta i un obsequi
per la participació.

Inscriu-t'hi
Si vols participar en la marxa, pots fer
la teva inscripció anticipada (10€) a
diferents punts de manera presencial:
- Creu Roja Mataró (c/ Energia, 11).
- Finques Castellà (c/ Torrent, 57)
- Unió Excursionista de Catalunya
(c/Nou 29, de 19 a 21 h).
- Colla Maimakansu (passeig
Cabanellas, 7, de 10 a 13 h).
També pots inscriure-t'hi en línia a
la pàgina de Runedia. I en cas de no
poder fer la marxa, pots col·laborar-hi
igualment fent la teva inscripció.| Red.

Recorregut
Els participants podran escollir
entre dos recorreguts de diferents
nivells de dificultat:
Marxa 8,5 km. Té un desnivell de
329 metres, passa per Vallveric,
Can Flaquer, Sant Martí de Mata,
La Cornisa (avituallament), el Turó
d'en Tunyi i Can Soler.
Trail 15,3 km. Amb un desnivell de
580 metres, passa per Vallveric,
Can Flaquer, Sant Martí de Mata,
La Cornisa (avituallament), la font
Moreneta, la font de l'Homs Can
Bruguera (avituallament), el Turó
d'en Tunyi i Can Soler.

Mou-te Marxa de l'Or 1871.indd 2
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Músiques Tranquil·les es prepara per a la tardor
The Ramblers, Ual·la, Gessamí Boada i Rusó Sala són els concerts que s'oferiran
a partir de setembre al teatre l'Aliança
Música: Redacció

Aquesta tardor es farà una nova
edició de les nits de Músiques
Tranquil·les. La temporada de
concerts al bar El Casal del teatre
l'Aliança tornarà a arrencar a partir
de setembre, amb quatre concerts
ja confirmats: The Ramblers (12 de
setembre), Ual·la (10 d'octubre),
Gessamí Boada (7 de novembre)
i Rusó Sala (5 de desembre).
Proposta a proposta
The Ramblers és una formació
que interpreta clàssics del rhythm
and blues i del soul jazz, amb un
estil que recorda el de formacions mítiques com Les McCann,
Bill Whithers o Fats Domino. Els
seus components tenen una llarga
trajectòria com a acompanyants
de grans artistes del gènere i ja
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compten amb el seu primer disc,
'Let it go'.
Per la seva banda, Ual·la aterrarà al Músiques Tranquil·les amb
un concert-espectacle dinàmic,
fresc i carregat d'humor. Format
pel binomi artístic de Modesto
Lai i Alba Rubió, el grup combina
temes propis d'estil modern amb
gags teatrals que lliguen les peces
musicals entre elles.
La tercera banda que protagonitzarà la temporada de tardor és
Gessamí Boada. La formació compon les seves cançons i barreja el
pop i el jazz a la perfecció, com es
pot comprovar al seu darrer treball,
'White flowers'.
Per últim, el quart grup que
entrarà en escena serà Rusó
Sala. La solista presentarà nou
disc, 'Desirem', amb dos músics:
Aleix Tobias (percussió) i Miriam

16 de juny
La temporada d'estiu
tancarà amb el
concert d'Enric Llucià
Encinas (flautes, viola medieval,
dilruba i percussió).
Última cita de l'estiu
Abans que arribi la tardor, però,
encara queda un darrer concert
d'estiu. Serà el 6 de juny, amb
la presentació del segon treball
d'Enric Llucià, 'Viure'. No estarà sol, sinó que vindrà acompanyat d'una banda de luxe i tindrà
la col·laboració del cor mataroní
Gospel Sons.
En tots els casos, les entrades
oscil·len entre els 8 i els 15 euros
i inclouen sopar (entrepà o tapa
gran) a El Casal. | Red.

29/5/19 13:08

núm. 1871 / del 31 de maig al 6 de juny de 2019

Els interessats a participar en el muntatge poden enviar el seu currículum fins al 3 de juny.

Cedida

Musical busca protagonistes
L’Aula de Teatre de Mataró posa en marxa una nova producció per representar
‘Cop de rock’ per Santes
Cultura: Berta Seijo

Després de l’èxit de ‘Chicago’,
l’Aula de Teatre de Mataró torna
a apostar per una producció de
teatre musical. Aquesta vegada
l’obra és ‘Cop de rock’, de Dagoll
Dagom, que recull en una mateixa
funció les cançons més conegudes i cantades del rock en català.
Tot a punt per a les audicions
A hores d'ara, el projecte està en
fase de cerca de joves actors i actrius que puguin encarnar la dotzena de personatges que prenen
part en el musical. Segons explica
la directora de l’Aula de Teatre,
Cristina Navarro, “la convocatòria per participar en les audicions
estarà oberta fins al 3 de juny, i
ja hem rebut molts currículums
interessants”.
Els aspirants, que demostraran
el seu talent al càsting organitzat
per al 10 de juny, han de complir
certs requisits com, per exemple,

Tot Cultura Cop de rock.indd 2

ser majors de 16 anys, tenir una
base de teatre musical (nocions
d’interpretació, cant, dansa i música) i venir “amb ganes, empenta
i molt compromesos”.
En aquest sentit, l’entrega i la
dedicació són essencials en aquest
muntatge. “Els actors i actrius seleccionats duran a terme assajos
durant tot el mes de juliol”, assegura Navarro, que afegeix que “les
classes seran diàries i intensives”.
Tanmateix, el curs tindrà uns professors de luxe: els actors mataronins Marc Flynn (‘Anastasia, el
musical’) i Dídac Flores ('Dirty
dancing'), i l’actriu i coreògrafa
Desireé Moreno ('Grease'). “Tots
tres tenen mà esquerra amb els
joves, els fan treballar molt i aconsegueixen que la il·lusió i les ganes
no decaiguin”, explica la directora
de l’Aula de Teatre.
L'estrena
El fruit de l’esforç i el treball intens
es podrà veure el 26 de juliol, en

Una obra amb èxit
de públic
Sota la direcció de Joan Lluís Bozzo,
'Cop de rock' es va estrenar l'11 de
setembre del 2011 amb un repartiment de 16 actors i actrius i una
desena de músics. 8 anys després,
Mataró acollirà la seva pròpia versió del musical, que es divideix en
dues parts: l'etapa de formació
d'una jove banda de rock i la segona
oportunitat que la vida ofereix als
protagonistes i la seva trajectòria
musical. A l'obra s'hi poden sentir
temes de Brams, Els Pets, Gossos,
Ja t'ho diré, Lax'n'busto i Sau.

el marc de l’Espai Familiar de les
Santes. Un cop estrenat, Navarro
no descarta que el musical pugui
representar-se en altres punts de
la geografia catalana. “El nostre
objectiu amb aquestes produccions és invertir en la ciutat i oferir
alternatives d’oci d’estiu a aquesta franja d’edat més jove”. | B.S.
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Xarli Diego a Dòria Llibres, on es presentarà el seu nou llibre.

Daniel Ferrer

"Gràcies per la música", el nou llibre de Xarli Diego
Mataró, on va venir a viure fa quatre anys, és la segona ciutat de la "gira"
de presentació del llibre i l'acompanyaran Txell Sust i Pep Plaza
Música: Gisela Ferrer

El periodista Xarli Diego, que té el
seu propi gabinet de comunicació
des del 1997, ha recollit en un llibre
les memòries de la seva etapa com
a locutor de ràdio, durant la qual va
tractar amb grans personalitats de
la música del moment.
Des de petit ja volia ser locutor i
amb 13 anys ja practicava posant la
veu sobre els discos dels Beatles amb
un magnetòfon. "La música agradava
a la gent; a mi m'entusiasmava", assegura Diego. Com a locutor, va treballar a Terrassa, Olot i Manresa, però
el moment de més èxit li va arribar a
Ràdio Barcelona (Cadena Ser) amb
el seu mític 'Caspe Street'.
El record d'una època
El llibre reviu moments i cançons
de fa entre 35 i 40 anys i, per tant, li
ha suposat un esforç molt gran de
memòria. "Però com que és un esforç molt agradable —apunta—, val
la pena fer-lo". Xarli Diego recorda
aquells temps en què la tecnologia
era "zero". Feia les entrevistes un dia
i al cap de tres setmanes les emetien,
perquè les havia de portar a mà. Res
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de correus o WhatsApp. Alguna de
les gravacions, encara la conserva
en format casset.

Xarli Diego
acompanyat de
Romina i Al Bano
Una gran ajuda a l'hora de reordenar aquells anys de música han estat
les cançons: depenent de quan sonaven, podia esbrinar a quina ràdio
treballava. "A Vic, per exemple, posava Supertrapp", recorda. Després,
la feina va consistir a "anar estirant
del fil".
El llibre transporta el lector als
anys 70 i 80, però "les persones a qui
els agradi la música pop-rock també en gaudiran, tinguin l'edat que
tinguin", assegura Diego. "Aquells
anys són irrepetibles musicalment".
El motiu principal que el va portar
a escriure el llibre va ser que creia que

se'l devia a ell mateix, però també als
oients. "Va ser una època fantàstica,
amb molta gent coneguda i amb molt
d'èxit. I al llarg de tots aquests anys, he
anat rebent l'estima de la gent", apunta.
El pròleg del llibre l’ha escrit el popular cantant italià Al Bano, i també
han participat en el llibre el cantant
espanyol Pablo Abraira i la mítica
cantant Jeanette. Però més enllà de
ser números 1, Diego assegura que
si són al llibre és també per la seva
qualitat humana.
Per què Mataró?
"A mi el Maresme sempre m’ha agradat, perquè la meva àvia hi vivia i jo
venia tots els estius aquí, un mes i
mig o dos". En ser fill de Terrassa,
el mar, el port i l'àvia eren un gran
reclam per venir a Mataró. Quan la
feina li va permetre, va venir buscant
una ciutat amb tots els serveis, però
que fos "calmada i amb un tracte
personalitzat". | G.F..

Presentació
El llibre es presentarà
el dilluns 3 de juny a les
19.30 h a Dòria Llibres
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Els Capgrossos celebren el seu
23è aniversari

Un diàleg postal entre
artistes i alumnes de
primària

Actuació dels Capgrossos de Mataró.

Hi han participat 4 artistes.

Vicky Reull

Cedida

Quatre dies de celebració que culminaran amb una
actuació castellera a la plaça Gran

Can Palauet acull el projecte
'Ping pong' a partir de demà

Com marca el costum, els Capgrossos
de Mataró celebren el seu aniversari
amb una actuació important el primer
diumenge de juny. La plaça Gran serà
l'escenari de la diada del 23è aniversari
de la colla mataronina, que compartirà plaça amb els Marrecs de Salt i els
Castellers de Sant Cugat. La colla arriba
a la seva primera gran actuació amb
l'embranzida d'un bon mes de maig,
en què ha consolidat els castells de 8
bàsics i ha estrenat el pilar de 6. Fer una
passa més aquest diumenge dependrà
dels assajos de la setmana, per als quals
la colla ha fet una crida especial a tots
els seus castellers. El 5 de 8 podria ser
l'aposta estrella del programa.

A partir de demà, les sales d’exposicions de Can Palauet exposaran el
resultat de 'Ping pong', un projecte
de Mataró Art Contemporani que
ha plantejat una correspondència
postal entre alumnes de 5è de primària de l’escola Montserrat Solà
i quatre artistes de renom de diferents àmbits.
Els quatre artistes que han participat en el projecte són: Isabel Banal,
Joan Fontcuberta, Núria Güell i Pere
Llobera. El projecte, dirigit, produït
i coordinat pel centre cultural, ha
comptat també amb la complicitat de l’educadora Susana Bacardí.

A la plaça Gran, per primer cop
La tècnica que capitaneja Oriol Feliu ja
fa setmanes que ha introduït a assaig
la feina de castells com el mateix 5, el
7, el 4 de 8 amb l'agulla, el pilar de 7
o el 3 de 9 amb folre. Enguany, però,
hi ha molts canvis en determinades
posicions del castell i això fa que sigui
necessària molta precisió i seguretat a
assaig. Precisament el 5 de 8 és el castell que està evolucionant més i millor
i que podria ser l'aposta per diumenge.
L'aniversari es farà per primer cop a la
plaça Gran, el quart escenari que veu
la cita primaveral dels Capgrossos. Es
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tracta d'un indret que és gairebé verge
castellerament parlant, ja que la colla
només hi ha actuat en una ocasió, el
2011, en el decurs de l'acte dels seus
15 anys.
Per incentivar l'assistència als
assajos i celebrar l'aniversari, els
Capgrossos han preparat una sèrie
d'actes oberts a tots els membres i
a tota la ciutadania. | Red.

ACTES DESTACATS
# DIVENDRES 31 DE MAIG
Assaig especial d'aniversari (de 21 h
a 23.30 h); presentació de la samarreta de la temporada; sorteig d'un
pernil i beguda per a tothom.

# DISSABTE 1 DE JUNY
Formació per a nouvinguts (d'11.30 h
a 12.30 h); vermut gratuït per als
assistents en acabar; dinar de joves
al local (a partir de les 14 h) i activitats al local (a partir de les 16.30 h).

# DIUMENGE 2 DE JUNY
Actuació castellera a la plaça
Gran amb els Marrecs de Salt i els
Castellers De Sant Cugat (a les 12 h);
cercavila amb els músics al local; dinar de germanor; fotografies d'aniversari per grups en funció d'any
d'entrada a la colla i actuació del
DJ Roger Mascorda.

Visites guiades
Fins al 7 de juliol es podrà veure el
resultat del projecte, vídeos de les
correspondències i documentació
del procés. A més a més, ja està tot
preparat perquè els artistes presentin
algunes de les seves obres.
D'altra banda, l’exposició inclourà activitats complementàries
com ara visites guiades a la mostra a càrrec dels mateixos alumnes i artistes, i un campionat de
ping-pong el 7 de juny. També hi
haurà un servei educatiu destinat
a alumnes de P5, primària, ESO,
batxillerat i grups concertats. | Red.
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L'obra està signada per Pere Riera i dirigida per Joan Peran.

Cedida

Operació embranzida
Sala Cabanyes va portar 'Lluny de Nuuk' a Can Gassol a principis de maig
Teatre: Comas Soler

L’estrena del penúltim espectacle de
la Sala Cabanyes per aquesta temporada 2018-2019, dirigit per Joan Peran, ha
tingut lloc durant els dos primers caps
de setmana de maig, amb sis funcions,
al Centre de Creació d’Arts Escèniques
de Can Gassol. Un fet que, per si sol, ja
és una bona notícia. Perquè la dimensió
associativa que té la secció teatral del
Centre Catòlic i el seu potencial artístic i tècnic necessiten estar generant
constantment diverses produccions
simultànies, cosa que no sempre té
cabuda en les dues sales d’exhibició
de l’entitat. Per això la nova anada a
la nau del carrer de Prat de la Riba és
alhora un símptoma de dinamisme
i una raó afegida que dona sentit a
aquest equipament municipal.
Repartiment variat
Peran, que el 2017 ja hi havia posat en
escena ‘Demà coneixeràs en Klein’, del
mataroní Toni Cabré, ara hi ha tornat
amb ‘Lluny de Nuuk’, del dramaturg,
guionista i director Pere Riera, nascut
a Canet de Mar. Per a l’ocasió, i perquè
es tracta d’una peça molt coral, ha disposat un repartiment que ajunta actors
i actrius més bregats amb d’altres de
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més novells o que fins ara només havien pogut fer papers secundaris. Una
combinació singular que comporta
dificultats, però que té el valor de donar embranzida a més noms que els
habituals del gran planter intergeneracional de la Sala.
De Pere Riera, els espectadors mataronins assidus al Monumental ja en
coneixien altres obres que s’hi han representat: 'Desclassificats', el maig del
2011, 'Barcelona', el setembre del 2013,
i 'Infàmia', el maig de 2017.
Tonalitat tragicòmica
'Lluny de Nuuk' és anterior a totes tres.
Va ser escrita l’any 2010 per encàrrec
del Teatre Nacional de Catalunya dintre
d’un projecte de promoció d’autors
actuals i va guanyar el Premi Crítica
Serra d’Or al millor text teatral. Amb
tons de tragicomèdia, presenta les entranyes d’una família benestant propietària d’una fàbrica de caramels. És
el dia del casament de l’única noia de
quatre germans i tot el que passa entre la parentela durant l’estona prèvia
a la cerimònia fa que emergeixin les
misèries interiors de la llar i de l’empresa, totes dues marcades per l’aire
patriarcal. Enveges, frustracions, ruptures, ambicions, deslleialtats i banyes

Joan Peran ha
procurat donar joc
als seus nou intèrprets
en un muntatge sense
protagonismes
Comas Soler

diverses fan evolucionar l’argument
cap a un entrellat amb tant de mullader que bé podria donar peu a un
d’aquells serials televisius de nissagues
i tripijocs. D’aquesta manera, entre embolics i cops d’efecte, es va afeblint la
consistència de l’acció dramàtica per
acabar sent no massa més que una
comèdia de saló.
Partint d’aquest material escènic i
amb un dispositiu senzill, Joan Peran
ha procurat donar joc als seus nou
intèrprets en un muntatge sense protagonismes que, bo i la voluntat que
tothom hi posa, s’aboca inevitablement
a un ritme irregular i a un resultat discret. Vist així, el ‘Lluny de Nuuk’ de Can
Gassol pot semblar un exercici de poca
volada. Però no, aquest no ha de ser
el balanç concloent, perquè amb
una visió de més perspectiva és una
embranzida que aporta molts indicis
d’enlairament. | C.S.
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CONCURS

"If you wanna go anywhere,
I’ll take you there..."

gatsacasa

"La cara que se me queda
cuando te das cuenta de
que están a punto de
acabarse las vacaciones "
PREMIS DEL CONCURS, PER AL GOS i GAT:
Visita gratuïta + vacunació + desparasitació interna i externa,
+ 1 mes de pinso, de la marca HILLS.
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Per gentilesa de:

HOSPITAL
VETERINARI
GARBÍ
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T'apuntes a la moda
de l''slow food'?
Alimentació: Redacció

Cada vegada hi ha més persones que s'apunten a la
moda de l'slow food (menjar lent) per fer front al ritme
estressant i frenètic de la seva quotidianitat. Ara bé,
què canvia en les vides de les persones quan incorporen aquests costums al seu dia a dia?
A grans trets, es tracta de fer els àpats amb temps i
tenint molt present la procedència i la qualitat de les
matèries primeres i els ingredients que es cuinen.
L'slow food reivindica el plaer de menjar amb tranquillitat, la importància d'utilitzar productes naturals, les
receptes locals i el consum sostenible.

Els aliments km 0 i els seus avantatges
Una de les màximes d'aquest moviment internacional
és que els cuiners i cuineres es comprometin amb una
agricultura local, ecològica, pagesa i de temporada.
En definitiva, es tracta d'apostar per productes sense
transgènics, cultivats per agricultors locals, amb els
quals s'estableix una relació directa i de confiança,
i que estan ubicats a no més de cent quilòmetres de
distància.
Els avantatges de consumir hortalisses i fruites de proximitat són diversos. Un d'ells és que un consumidor
responsable aporta el seu granet de sorra per preservar la biodiversitat i els recursos naturals, i reduir les
emissions de gas d'efecte hivernacle com el diòxid de
carboni del transport i l'embalatge.
A més a més, comprant aquests productes de km 0, t'assegures que els aliments que poses al plat són segurs,
frescos i nutritius, i evites ingerir restes d'antibiòtics,
hormones, pesticides, herbicides o fertilitzants químics.
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Cuida't amb
productes de
temporada
Esbrinem quins són els millors aliments
d'aquesta època de l'any
Alimentació: Redacció

Els aliments més saludables per a nosaltres i més
respectuosos amb l'entorn són els propis de cada
època de l'any: els productes de temporada. Varien
en funció de l’origen geogràfic i de les condicions
climàtiques de cada territori, però alhora són els
més frescos i els que aporten més valors nutritius
si provenen de la pagesia propera.
A Catalunya, molts dels seus habitants ja omplen el
rebost amb productes ecològics, locals i de temporada, procedents directament de l'hort i sense haver de passar per les mans de gaires intermediaris.
Botigues, tant de barri com on-line, o cooperatives
de consum i mercats de tota la vida posen aquests
productes al nostre abast per cuidar la nostra salut
i el medi ambient.

Tot a Taula 3 i 4 1871.indd 2

Amb la pujada dels termòmetres, durant el mes de juny, no poden faltar
al cistell aliments com el tomàquet, el
cogombre, l'albergínia i els enciams.
A l'estiu, la fruita també està en el seu
millor moment. Ara arrenca la temporada de les cireres, els préssecs, les
figues, les taronges més dolces, les
nectarines, les peres, els melons i les
síndries.

29/5/19 12:45

núm. 1871 / del 31 de maig al 6 de juny de 2019

La festa de la pagesia arriba al Maresme
Aquest cap de setmana se celebra la quarta edició de
"Benvinguts a pagès", la gran festa de la pagesia catalana que tindrà lloc arreu del país i que permetrà experimentar la vida a pagès, redescobrir l’origen dels
productes que es consumeixen cada dia i omplir el
rebost. L’esdeveniment té com a eix central les visites
gratuïtes a granges, explotacions agrícoles, ramaderes
i pesqueres del país, que es complementen amb
la implicació de restaurants i allotjaments, així
com amb la programació de nombroses activitats divulgatives.

En concret, a la comarca del Maresme hi prendran part
catorze explotacions, quatre restaurants que oferiran
el menú "Benvinguts a pagès" i cinc activitats complementàries (fires gastronòmiques, visites guiades,
col·loquis, concerts, passejades i exposicions, entre
altres iniciatives), que es poden consultar ja al web
www.benvingutsapages.cat.

Com a novetat, en aquesta edició, les
rutes de cap de setmana es mantindran durant tot l’any i permetran
viure l’experiència "Benvinguts a
pagès" més enllà de demà i diumenge. Els itineraris cobreixen diferents
comarques i són de temàtica diferent
depenent de cada territori, en què
s’inclouen productors, restaurants,
allotjaments, activitats i altres visites.

Tot a Taula 3 i 4 1871.indd 3
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App

Food planner
FoodPlanner és una aplicació mòbil que permet
planificar ràpidament els àpats diaris a partir
d'una selecció de receptes descarregades de
tots els vostres blocs de cuina i llocs de recepta preferits, fer-ne de pròpies o important-ne
de la llista que ofereix l'app. Amb això, sabreu
ràpidament els ingredients que necessiteu i
us farà més fàcil el moment d'anar a comprar.
Disponible a www.foodplannerapp.com.

LA RECEPTA
DE
5 AMANIMENTS PER TRIOMFAR
5 amaniments per triomfar… Tots sabem que un bon amaniment
marca la diferència, ja que té la capacitat no només d’aportar sabor,
aroma i color, sinó d’enriquir nutricionalment el plat que condimenta. T’expliquem com combinar i harmonitzar els ingredients
per convertir les teves amanides en plats d'allò més suculents.
La creativitat per elaborar amanides gustoses, variades, completes i
nutritives es desperta amb l’arribada de la primavera. L’amaniment
o guarniment que les acompanya serveix per aportar-hi sabor i
afegir un extra de nutrients. I, si a més és casolà, evites els punts
febles de les salses industrials: l’excés de sal i els greixos.
A l’hora de fer un amaniment el millor és pensar en una vinagreta
tradicional i estudiar la seva combinació de sal, oli i vinagre com a
elements bàsics. A partir d’aquí, sigui quin sigui el condiment que
volem preparar ha de tenir un ingredient untós (oli, olives, olivada,
llavors, fruita seca, alvocat), un punt de sal (tàperes, anxoves, salsa
de soja, miso, umeboshi, flocs d’algues) i un toc àcid (llimona, suc de
cogombres). Sobre aquesta base pots afegir altres ingredients, com
herbes fresques o seques, all, ceba tendra, mostassa, fruita, etc.

Sèsam dolç: una salsa cremosa. El gust agredolç és perfecte per acompanyar verdures de
fulles gruixudes i verdes, com la col arrissada o
els espinacs tendres.
• 2 cullerades de tahina
• 2 cullerades de xarop d’atzavara
• 3 cullerades de suc de llimona
• 1 cullerada d’oli d’oliva verge extra

44

Curri-cúrcuma: el toc exòtic ideal per condimentar una
amanida amb verdures rostides.
• 1 cullerada de melassa d’arròs
• 1 cullerada de crema de cacauet
• 1 cullerada petita de cúrcuma
• 1 cullerada petita de curri en pols
• 2 cullerades petites de suc de llimona
• Un pessic de pebre
• Sal
Cremós de gingebre i taronja: per a amanides de fulla
cruixent, de quinoa o d’altres cereals.
• 1 tassa de grills de taronja pelats
• ½ tassa de nous remullades durant 3 hores.
• ½ tassa d’aigua
• 1 + ½ cullerada de vinagre de poma
• 2 + ½ cullerades de gingebre cru picat
• ½ gra d’all picat
• Sal marina
Verd suau: a més de donar a les teves amanides un toc de
color, els enriquirà amb greixos saludables.
• ½ alvocat
• ½ gra d’all cru
• Suc d’una llimona
• 4 cullerades d’oli d’oliva verge extra
• Julivert fresc picat
• Sal marina
• Pebre
Ametlla picant: amb gustos d’inspiració asiàtica, resulta
ideal per amanir tant en calent com en fred. Va molt bé
amb verdures cruixents, com pebrot, api, col, pastanaga,
pèsols o bròquil verd.
• 2 cullerades de crema de ametlles
• ½ tassa d’aigua
• 1 cullerada de pasta de miso blanco
• 2 cullerades petites de tamari
• 2 cullerades petites de melassa d’arròs

Recepta patrocinada per:

Tot a Taula 5 i 6 1871.indd 2

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

29/5/19 19:48

CONCURS

#totataula
m.elena.a.a

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
"Hoy me he animado con este batido"

fotiqui

clubclorofila

guanya
el premi de
peix and chips

guanya
el premi de
Double bière
"Pèsols ofegats amb botifarra i ou poché"
lahelens52

"Hoy desayuné contenta"
yotambienmecuido

guanya
el premi de
ca la tur a

guanya
el premi de
ca la ceci

"Pizza casera de espelta"

"Veggie burger"

Aquesta setmana 5 premis més!

Tot a Taula 5 i 6 1871.indd 3
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'Return to Mount Kennedy', un dels films de la mostra.

Cedida

Torna la Mostra de Cinema de Muntanya
Se'n faran dues projeccions al Foment els dies 6 i 13 de juny
Solidaritat: Redacció

Ja tornem a tenir aquí la Mostra
de Cinema de Muntanya de Mataró,
que enguany arriba a la tercera edició. Està organitzada per les dues
entitats deganes de l’excursionisme
de Mataró: l’Agrupació CientíficoExcursionista de Mataró (AGRUPE)
i la Unió Excursionista de Catalunya
de Mataró. L'objectiu principal és el
de fer difusió dels esports de muntanya i promocionar el cinema català.
Però més enllà d'això, la mostra

forma part del programa "Mou-te amb
cor", perquè col·labora amb Càritas
Mataró. Les entrades per assistir-hi es
donaran a canvi de la donació d’algun
dels següents productes, que aniran
destinats a l'entitat: oli, llet, llegums
cuits, sucre o una aportació monetària voluntària. Les entrades es poden
recollir a l’Agrupe (passatge del Pou
d’Avall, 1) o a la UEC (c/ Nou, 29), i
també el mateix dia, 30 minuts abans
de cada sessió.
Aquest any, i com a novetat, s’organitzarà un concurs d’Instagram

en què els participants hauran de
penjar fotografies relacionades amb
la muntanya i etiquetar la Mostra de
Cinema. Podeu consultar les bases
a la pàgina web oficial.

https://mostracinemamuntanyamataro.wordpress.com/
La mostra
La mostra constarà de dues projeccions al cinema Foment (c/ Nou),
els dies 6 i 13 de juny. | Red.

Primera jornada
Dijous 6 de juny
A les 19.45 h es farà la presentació de la mostra i la benvinguda institucional amb Toni Cruanyes (Agrupe), Dani Tavares (UEC Mataró) i
Joan Salarich (Festival de Cinema de Muntanya de Torelló). A les 20 h,
es projectarà 'Return to Mount Kennedy', d'Eric Becker (EUA, 2018),
guardonada amb el Gran Premi 2018 i el premi Boreal al millor guió.
'Return to Mount Kennedy'
El 1965 Jim Whittaker, primer americà al cim de l’Everest, va escalar per
primera vegada un cim remot del Yukon, més tard anomenat Mount
Kennedy en honor del president dels Estats Units. En aquella primera
ascensió hi va participar Robert Kennedy, germà del president i també
assassinat. Els fills dels dos protagonistes intentaran reviure l’ascensió
dels pares en un documental sobre l’amistat, els drets humans, el medi
ambient i l’aventura.

Mou-te Mostra cinema 1871.indd 2
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

ROCKETMAN

JOHN WICK: PARABELLUM

LA CORRESPONSAL

El film se centra en el mig segle de
trajectòria vital i professional del cantant i compositor britànic Elton John.
El musical, que va veure la llum a
Canes, compta amb la producció de
l'artista i un pressupost que supera
els 41 milions de dòlars.
Direcció: Dexter Fletcher
Intèrprets: Taron Egerton, Jamie Bell,
Richard Madden.
121 min

En John Wick torna a l'acció amb
una recompensa de 14 milions de
dòlars i un exèrcit de mercenaris
darrere seu. Sense la protecció de
l'organització internacional a la
qual pertanyia, haurà d'estar molt
atent per esquivar la mort.
Direcció: Chad Stahelski
Intèrprets: Keanu Reeves, Halle Berry,
Ian McShane.
130 min

La Marie és una periodista
respectada, especialitzada en conflictes bèlics, però alhora addicta a
l'alcohol i a l'autodestrucció. Després d'una pausa, la corresponsal
reprendrà les seves aventures,
aquest cop a Síria.
Direcció: Matthew Heineman
Intèrprets: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander.
110 min

ÁRTICO

INFILTRADO EN MIAMI

CLARA Y CLAIRE

En un desert gelat, hostil i allunyat
de tot, un home lluita per sobreviure. Al seu voltant, només trobarà les
restes d'un avió que li serviran de
refugi. Amb el pas del temps, però,
aprendrà a lluitar contra el fred i les
tempestes, i a cercar menjar.
Direcció: Joe Penna
Intèrprets: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir.
97 min

Quan el seu amic de la infància és
assassinat a Miami, en Baaba es
trasllada a la ciutat amb un clar objectiu: formar equip amb la policia
local per trobar i donar el càstig
merescut als criminals.
Direcció: Rachid Bouchareb
Intèrprets: Omar Sy, Luis Guzmán,
Franck Gastambide, Julie Ferrier, Biyouna.
111 min

La Claire, una mestra divorciada que
supera la cinquantena, es crea un
perfil a Facebook d'una noia de 24
anys. Amb el seu personatge fictici,
la protagonista espiarà el seu amant
ocasional, però també iniciarà un romanç amb el millor amic d'aquest.
Direcció: Safy Nebbou
Intèrprets: Juliette Binoche, Charles
Berling, François Civil.
101 min

Tot Cinemes 1871.indd 3
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Cinemes

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels

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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Rocketman

Rocketman

12:10 16:30 18:00 19:15 20:35 22:00 23:15 00:40
[VOSE] 12:20

John Wick: Capítulo 3. Parabellum

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

John Wick: Capítulo 3. Parabellum
16:30 18:00 19:30 22:00

12:00 16:15 19:00 20:20 21:45 00:30
[dv.-dg.+dc.] 15:45 18:30 21:15
[VOSE] 12:15
[dt. VOSE] 20:00

Aladdín

[dv.-ds.] 23:30

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

El hijo

12:15 16:00 20:45 22:50 01:00
[exc. dj.] 18:50

Casi imposible

00:40

Hellboy

12:10 22:15 00:10

Pokemon. Detective Picachu

12:15 15:45 18:00
[exc. dj.] 21:00

[dj.] 22:15

Timadoras compulsivas
12:15 16:00 18:10 20:20 22:30 01:00

Los hermanos Sisters

16:15

Vengadores: Endgame

12:00 16:20 18:00 21:35 23:15

Mia y el león blanco
Lo dejo cuando quiera
Dumbo
Manon (Òpera)
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12:15 15:50
15:50 20:00 22:45 00:50
12:15 16:00
[dj.] 19:00

Aladdín

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

El hijo

16:00 22:40

Casi imposible

22:40

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

Hellboy

22:00

Lo dejo cuando quiera

22:40

Pokemon. Detective Picachu

18:20 20:30

Timadoras compulsivas

19:30 20:40

Vengadores: Endgame

16:00

[dv.+dl.-dj.] 18:30

La llorona

22:30

Mia, y el león blanco

16:00

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

Dolor y Gloria

18:00 20:00 (2 i 3 juny)

Return to Mount Kennedy

19:45 (6 juny)

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

El bailarín

21:00 (31 maig)

18:30 21:00 (1 juny)
17:00 20:00 (2 juny)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Qui ha guanyat la Palma d'Or del
Festival de Canes d'enguany?

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

La quimera de l'or
Crítica del film 'Los hermanos Sister', de Jacques Audiard
El cineasta francès Jacques
Audiard, Palma d’Or al Festival
de Canes per ‘Dheepan’ (2015),
abandona el seu registre habitual,
el rugent thriller policíac i social,
per una particular incursió en el
western. L’aventura cinematogràfica d’Audiard en aquest nou territori, la coproducció internacional
‘Los hermanos Sister’, que adapta
la novel·la homònima de Patrick
de Witt, li ha comportat rodar la
seva primera pel·lícula en anglès i
rodejar-se també d’actors americans, i n'ha aconseguit molt bons
resultats.
Els sicaris germans Sister són de
caràcter i maneres antitètiques: el

Tot Cinemes 1871.indd 5

gran, Eli (John C. Reilly), anhela
una llar i portar una vida tranquilla, mentre que el petit, Charlie
(Joaquin Phoenix), gaudeix del
seu ofici i la violència no li resulta
cap problema ètic. Ambdós són
contractats per un terratinent per
dur a terme un nou encàrrec: matar un expert en química buscador d’or fugit, Hermann Kermit
Warm (Riz Ahmed), perseguit alhora per un detectiu, John Morris
(Jake Gyllenhaal).
En resum, el film és un relat sobre l’Oest i la febre de l’or californiana que treballa l’aspecte psicològic dels quatre personatges
principals. | J. Millaret /AMIC

Resposta del núm. 1869
Matrimoni
Guanyadors:
• Concepción Hidalgo Díaz
• Amelia Alonso Rinaldi

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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Empenta

www.totmataro.cat/empenta

La Ruta de la Tapa, per primer any a la primavera
Fins al 9 de juny, els mataronins i maresmencs podran gaudir de 21 tapes especials
en 21 locals de la ciutat
Gastronomia: Redacció

El Gremi d’Hostaleria i Turisme
de Mataró i el Maresme fa tres anys
que organitza la Ruta de la Tapa, però
aquest 2019 porta una gran novetat:
per primera vegada es fa a la primavera, exactament des de dijous i fins
al 9 de juny. D’aquesta manera, el
Gremi desdobla les jornades gastronòmiques de la Ruta de la Tapa que,
a partir d'ara, tindrà dues edicions per

Tot Empenta 1871.indd 2

any: a la primavera i a la tardor. Durant
11 dies, Mataró i el Maresme podran
gaudir de 21 tapes, pintxos i “montaditos” especials en 21 establiments
de la ciutat. L’objectiu és fomentar la
cultura de la tapa entre la ciutadania
amb elaboracions de qualitat, acompanyades d'una beguda que podrà ser
en format canya o quinto de cervesa
de qualsevol marca, copa de vi blanc,
rosat o negre o un refresc. El preu de la
tapa amb beguda serà de 3€.

Tapes amb premi
Durant els dies que durin les jornades,
tots els que enviïn una fotografia d’una
tapa d’un establiment participant al
Gremi entraran en el sorteig d'una nit
per a dues persones amb sopar i esmorzar a l'Hotel Atenea Port Mataró,
o una nit amb esmorzar per a dues
persones a l’Hotel Ciutat de Mataró.
Els guanyadors es publicaran en la
web del Gremi en els 5 dies següents
a partir del 10 de juny. | Red.
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Menjars per llepar-se els dits.

Cedida

Aquest any se celebra la 10a edició.

Cedida

La Mostra Gastronòmica i Intercultural
de Cerdanyola arriba a la 10a edició
La celebració està inclosa dins el programa de la festa major del barri

Gastronomia: Redacció

Aquest diumenge, 2 de juny, una
vintena d’entitats participaran en la
trobada, que vol ser un aparador de
la riquesa gastronòmica i cultural
de Cerdanyola. Amb la diversitat
d’orígens dels veïns de Cerdanyola
—el 36,14% de la població amb nacionalitat estrangera de Mataró viu

en aquest barri—, està previst poder
degustar aliments i plats d'arreu del
món: bissap, gingebre, caldereta,
sardines, te i pastes marroquines,
fhanketis, chicha morada, papa a
la huancaina, aperitiu de causa, alfajores, thiackry, empanades, chipa
guazu, rebujito, gaspatxo andalús,
guatita, pernil fumat i empanades
argentines, entre d’altres. I tot això,

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

a preus molt assequibles (a 1€ el tast
de beguda o 2€ el tast de menjar).
Les novetats
Enguany s’ha dissenyat un programa
variat que inclourà paradetes de les diferents entitats, tastets gastronòmics,
demostracions de danses típiques,
representacions teatralitzades, tallers
i jocs com l’aualé. | Red.

S'OBRE SELECCIÓ DE PERSONAL
PER A COBRIR DIVERSES
VACANTS DE:
AUXILIARS DE SERVEI
CONTROLADORS D'ACCÉS
VIGILANTS DE SEGURETAT

PROPERS CURSOS
CONTROLADOR
D’ACCÉS
50€
(Reserva) + 219€

T 930 133 771

DEA
(suport vital bàsic)

79€ Pagament únic

(Paga'ls còmodament o fins i tot treballant amb nosaltres)

Tot Empenta 1871.indd 3

Centre de formació habilitat pel
Departament d’Interior

VIGILANT
DE SEGURETAT
100€
(Reserva) + 359€
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Fent Xarxa vol unir les diferents entitats de Mataró per a un benefici comú.

Cedida

Jornada participativa per a les entitats de la ciutat
Fent Xarxa Mataró està organitzada per l'Ajuntament de Mataró amb la finalitat
que les entitats de la ciutat es relacionin i comparteixin experiències
Entitats: Redacció

A la ciutat de Mataró hi ha més de
700 entitats. Per això, des de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats
es treballa amb l’objectiu de dotar
aquestes associacions d’eines perquè puguin créixer i millorar la seva
gestió dia a dia.

Quan i on?
Dissabte 1 de juny
De 9.30 a 13 h
Centre Cívic Cabot
i Barba
En concret, el projecte Fent Xarxa
Mataró neix amb la finalitat que les
entitats comparteixin experiències
i visions, cosa que les pot ajudar
a progressar i ampliar el seu radi
d’acció, millorar així la vida associativa i la cohesió social. Aquesta
jornada tindrà lloc el dissabte dia 1
de juny de 9.30 a 13 h al Centre Cívic
Cabot i Barba. En aquesta trobada
s'utilitzarà la metodologia Edcamp,
que es basa en un aprenentatge entre iguals i es desenvolupa a través

Tot Empenta 1871.indd 4

de la conversa i l’intercanvi. És a
dir, no hi ha un programa definit
per l’organització, sinó que són els
participants els que construeixen
conjuntament el programa a partir
dels temes que són del seu interès.
Compartir per créixer
La trobada Fent Xarxa Mataró té caràcter col·laboratiu i vol contribuir
a desenvolupar el treball en xarxa
entre el teixit associatiu de Mataró.
És una molt bona oportunitat per

a aquelles entitats que desitgin conèixer-ne d'altres, informar-se de
quina formació els agradaria rebre,
compartir idees i propostes, compartir recursos, etc. Hi podran participar totes les entitats registrades
al Registre Municipals d’Entitats de
l’Ajuntament de Mataró i que formalitzin una inscripció prèvia. | Red.

Inscripcions
www.mataro.cat/entitats

Eixos de treball
Fent Xarxa Mataró se centra en tres punts:
Recursos: les entitats que gestionen i organitzen els seus recursos de manera estructurada, amb un ampli ventall d’eines, poden
compartir-les amb altres entitats que les poden necessitar.
Formació: també es busca coconstruir, compartir i crear coneixements relacionats amb la formació que s’ofereix a les entitats.
L’objectiu, per tant, serà detectar necessitats, copsar la realitat i
a partir d’aquí complementar l’oferta formativa que es programa
per a entitats.
Bones pràctiques: es volen potenciar les bones pràctiques d'algunes entitats, que poden resultar exemplificants i inspiradores per
a la resta d’associacions. És per això que cal que aquests casos
d’èxit es coneguin i així puguin ser d’utilitat per al conjunt del teixit
associatiu mataroní.
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L'espai de l'economia social

Exposició de treballs del 2017.

D. Ferrer

8a edició del premi de
pintura Torres García
El guanyador es coneixerà
el 7 de juny a les 19 h
La Fundació Iluro acollirà novament
el premi de pintura Torres García Ciutat de Mataró. Divendres que ve, a
l'Ateneu de la Fundació, se'n coneixerà
el guanyador i els altres guardonats.
El premi, que aquest any arriba
a la vuitena edició, s'ha convertit
en tot un referent en el panorama
artístic de la seva categoria, gràcies
a la qualitat que reuneix, ja des de
les primeres convocatòries.
L'acte estarà presidit per David Bote
i comptarà també amb la presència
del secretari general de Cultura de la
Generalitat, Francesc Vilaró; el cònsol general de l'Uruguai a Barcelona,
Pedro Valenzuela; el president de
la Fundació Iluro, Pere Carles, i el
president de l'entitat organitzadora,
Antoni Luis.
El premi té una dotació econòmica de 9.000€, i s'han seleccionat 40
finalistes dels 255 treballs presentats. | Red.

Exposició
Els treballs es podran
visitar a la mateixa
sala fins al 23 de juliol
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Caretell de la 4a fira de l'Economia Social i Solidària.

Cedida

Economia Social i Solidària a plaça
El cap de setmana vinent se celebra la 4a Fira de l’Economia
Social i Solidària del Maresme a la plaça Santa Anna per
mostrar que una altra economia ja existeix
Economia social: Redacció

Els dies 7 i 8 de juny, fruit de la cooperació entre la Xarxa d'Economia Social
i Solidària (XESM) i Coop Maresme, la
4a Fira de l'Economia Social i Solidària
del Maresme prendrà la plaça Santa
Anna i la convertirà en un expositor
d'entitats amb l'element comú de posar al centre de les seves activitats les
persones i el seu entorn.
Les cooperatives d’alumnes
El divendres tarda, el projecte cuEmE
(Cultura Emprenedora a l’Escola) donarà tret de sortida a la fira, mostrant
diverses experiències en creació de
cooperatives d'alumnes mataronines,
assessorades per agents cooperatius
de la ciutat, i presentant els projectes
que han desenvolupat durant l'any.
Fira i activitats per conèixer l’ESS
Dissabte la jornada començarà a les
12 del migdia per a les cooperatives i
entitats de l’ESS, amb la combinació
explosiva de vermut de celler cooperatiu i la presentació de la guia de
cooperativisme de Coòpolis: una experiència d'intercooperació cultural.

A partir de les 17 h, entitats, persones i
col·lectius que comparteixen els principis i valors de l'ESS ompliran la plaça
de projectes i propostes acompanyades de begudes artesanes, el sorteig
d'un lot cooperatiu, la companyia
del programa de ràdio 'La veu dels
barris' i activitats per a la canalla. A
partir de les 20.30, la música en directe
farà acte de presència amb un combo de l'Escola Municipal de Música
i el grup gironí de la Duda Ofender.
La fira esdevindrà un espai d'intercooperació, artesania, feminisme, cultura popular, cures, intercanvi
d'experiències, ecologia, autogestió,
educació, sobirania alimentària, tant
entre les mateixes entitats com entre
les veïnes de la comarca interessades
a reivindicar que no només una altra
economia és possible, sinó que existeixen experiències actualment que
ja treballen en termes alternatius als
pilars de l'economia capitalista. | Red.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
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
VIA EUROPA-PL. 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
LLOGUER-CENTRE Àtic triplex
de 180m2 més 30m2 de terrassa
4 hab, 3 banys. Finca de 10 anys.
Finques Comajuan 93.798.00.50
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
TREBALL
ES BUSCA DEPENDENTA amb
experiència per treballar en
xarcuteria, jornada completa de
dilluns a dissabte matí. Interessades
enviar currículum vitae a: info@
maldonadoguillen.com
NOIA ESTUDIANT UNIVERSITÀRIA,
per fer de cangur i donar reforç
a nens de primària; amb nivell
d’anglès. Divendres i caps de
setmana. Mataró i voltants.
659.158.624
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
694.400.406
CHICA BUSCA TRABAJO
Limpieza, cuidado abuelos, tardes.
639.076.838
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TREBALL
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado
personas mayores. Interna.
698.267.179
CANGURO/PRÁCTICA INGLÉS
hablado. Me ofrezco para cuidar
niños y que práctiquen inglés.
643.278.112
CUIDO MAYORES, LIMPIEZA.
643.278.112
CANGURO/PRÁCTICA INGLÉS
hablado. Me ofrezco para cuidar
niños y que practiquen inglés.
643.278.112
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
617.462.712
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
horas. 617.987.191
BUSCO TRABAJO limpieza,
acompañamiento personas
mayores. Experiencia. 698.253.076
BUSCO FEINA NETEJA.
652.097.975
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
personas mayores. 631.969.303
INTERINA. 689.942.324
CUIDO ANCIANOS, LIMPIEZA.
Experiencia. Disponibilidad de
lunes a viernes, interna o por horas.
642.397.471
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
R E FO R M AS E N G E N E RA L .
657.186.735
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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
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PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles
Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4

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

PROFESSIONALS
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
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
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de
reg, manteniments, autoritzats
per el transport de residus
(ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
desmontaje de muebles. 20€/
hora. 698.645.233 /610.627.821
WhatsApp
JARDINERO PROFESIONAL. Poda,
mantenimientos en general. Cesped
artificial, etc... 657.186.735
PINTOR PROFESIONAL.
ECONÓMICO. Presupuesto sin
compromiso. 657.186.735

EL TOT 1871.indd 7
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Econòmics
PROFESSIONALS
PINTOR ECONÓMICO,
EXPERIENCIA, responsabilidad,
limpieza. Excelentes acabados.
629.988.598
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en
www.pinturasdanco.wix.com/danco
Tel. 672.802.951
PINTOR PINTURA EN general y
decoración económico 635.106.282
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
P I N TO R . P R E S U P U E STO S
ajustados. 607.480.942
CONTACTES
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
TRAVESTI ARGENTINA LUZ. Activa
/pasiva. 602.464.146
NUEVO EN MATARÓ. Centro de
masajes. Ronda Frederic Mistral.
688.572.116
MASAJE CHINO. 1 hora 30€.
688.019.809
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
MATARÓ. URGE encargada para
casa relax, turno a elegir, 697.555.945
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7a Trobada de Flabiolaires
Escolars a Mataró

Aquest any se celebren 300 anys del flabiol a Mataró.

Arxiu

L'acte tindrà lloc el 7 de juny
En el marc del Pla d’Entorn, les
escoles que participen en el projecte
“El flabiol a les escoles de Mataró”

Tot 15 Cultura flabiol.indd 2

es reuniran divendres vinent, 7 de
juny, en la 7a Trobada de Flabiolaires
Escolars.

Hi participaran més de mig miler
d’alumnes de les escoles Camí del
Mig, Joan Coromines, Maria Mercè
Marçal, Mar Mediterrània, Marta
Mata i Montserrat Solà.
A dos quarts d’onze, els alumnes
que aquest any han començat a utilitzar el flabiol i el tamborí per aprendre música a l’escola, es trobaran a
la plaça del Beat Salvador i al Fossar
Xic. A les 11 h, aniran tots plegats
cap a la plaça de la Muralla, on escoltaran els alumnes més veterans.
Danses i capgrossos acompanyaran la música d’aquests instruments
que a la nostra ciutat no han deixat
de sonar des de fa segles.
L’acte s’adhereix a la celebració
dels 300 anys de flabiol a Mataró
(que se celebren aquest 2019), de
què data la primera referència escrita
del flabiol a la ciutat.|Red.
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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)

Venus transitant per la Casa II pro-

Sol i Mercuri, transitant pel teu sec-

Júpiter retrògrad inclina a portar

tegeix, d'alguna manera, les teves

tor de l'economia, posen el focus en

persones del passat a la teva vida,

finances. També pot ser que sentis

millorar les finances. Expressar més

mentre transiti per la teva Casa VII.

ganes de fer una inversió, amb ànim

el que sents, resultarà beneficiós, i

També es poden donar les converses

d'obtenir guanys en el futur.

t'aportarà seguretat.

interessants i enriquidores.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La Lluna amb Urà, en bon aspecte a

Una persona del passat, potser una

Hiperactivitat, amb Mercuri circulant

Mart, al teu propi signe, et dóna un

exparella, pot estar vigilant la teva

per la Casa X. Les ocupacions pro-

gran impuls de cara al futur. Dies de

vida actual. Pot ser enveja o ganes

fessionals es dupliquen i pots tenir

possible augment de la vida social,

de tornar. Sigues caut i no donis con-

l'agenda ben plena. Desplaçaments

amb increment d'amistats.

fiança a qui no ho mereix.

relacionats amb la professió.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

El trànsit de Venus, Saturn i Plutó, que

Venus en trànsit per la teva Casa

Amb el Sol i Mercuri, en trànsit per

vincula la Casa VIII i la IV, afavoreix

VII, pot portar alguna relació senti-

la Casa VII, els assumptes de parella

que hagis de gestionar qüestions re-

mental. Si més no, afavoreix els nous

prenen importància. És bon moment

latives a la llar, herències o recursos

contactes o una millora de la relació

per expandir-te i promocionar-te.

compartits.

de parella, si ja en tens.

Expressa't i dóna't a conèixer.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mart, pel teu sector de la parella, pot

Amb Urà en bon aspecte a Mart a

Tens les eines per aconseguir diri-

portar agitació i caldrà prendre pa-

Cranc, assumptes familiars poden

gir-te cap on vols, però cal concretar

ciència davant, el que tu viuràs com

ocupar bona part del teu temps. Si

i posar-se les piles. Els pensaments

imposicions. Si hi havia problemes,

ets dels que prefereixes anar a la

es tornen més amables amb el trànsit

s'intenten solucionar.

teva, tocarà fer algunes concessions.

de Venus per la Casa III.

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

concursos

GUANYA

70

€

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

HORÒSCOP 1871.indd 1

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:
LOLI ORTÍZ GARCÍA
Paraula invertida:
GAS

Adreça web del banner invertit:
https://goldenelephantcoffeeshop.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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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 1
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
SEMIFINALS MASCULINES
FAMÍLIES I ESCOLA
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
EL PREGONER
OH LA LÀ!
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT PER
CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT PER
CATALUNYA

Diumenge 2
7:00
7:30
8:00
8:30

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU

9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

CAMINANT PER
CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
BÀSQUET EN JOC
FINAL MASCULINA
ÚLTIMA SESSIÓ
PICALLETRES
HOQUEI EN JOC
ALS 4 VENTS
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
ESPAIS DE SAÓ FONDA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GREEN
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT PER
CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 3
7:00
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
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
EDICIÓ ESPECIAL

21:00 MATARÓ AL DIA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
EDICIÓ ESPECIAL
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
EDICIÓ ESPECIAL
2:30 EL MIRADOR
4:30 CARNET ESPORTIU
EDICIÓ ESPECIAL
5:30 TELÓ DE FONS
6:00 MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA.
MAGAZÍN INFORMATIU
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
CAMINANT PER
CATALUNYA
CÀPSULES WEEKLY MAG
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT PER
CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

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

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

Dijous 6
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

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

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

TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
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 7
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

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

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

670 053 959
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Cedida

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

Victòria d'Unitat Argentona per la República
Eudald Calvo repetirà al capdavant de l'alcaldia, aquest cop com a clar guanyador de
les eleccions municipals a la vila, amb 8 dels 17 regidors del consistori
Eleccions: Redacció/Arg.com

La candidatura Unitat Argentona
per la República (formada per la
CUP, ERC, Argentona en Comú,
Assemblea i el CDR) va guanyar
el passat diumenge les eleccions
municipals a Argentona, quedant-se a un sol regidor de la majoria absoluta.
D'aquesta manera tot fa pensar
que el cupaire Eudald Calvo repetirà com a alcalde de la vila, amb
un total de 8 regidors i 2.560 vots
(el 39,22%).
Els resultats
El segon partit amb més força al
consistori serà Tots x Argentona,
amb 4 escons i 1.281 vots (el
19,62%). Després d'haver guanyat el 2015 amb 6 regidors, però
no aconseguir retenir l'alcaldia,

Tot Argentona 1, 2 i 3 1871.indd 2

aquest cop la formació liderada
per Montse Capdevila esdevé el
cap de l'oposició al poble.
En tercera posició, el PSC-CP,
encapçalat per Susana López, ha
obtingut 847 vots (el 12,97%) i 2 regidors. Es tracta del mateix nombre
d'escons que ha aconseguit Junts x
Catalunya, amb 725 vots (11,11%).
Amb aquest resultat, el grup municipal entra a l'Ajuntament per
primera vegada amb Bernat Calvo
com a cap de llista.
Per la seva banda, el PP es manté
en cinquena posició, amb 628 vots
(el 9,62%) i un sol regidor, el mateix
que va obtenir el 2015.
Dos partits sense representació
Finalment, ni Urbanitzacions
Argentona ni Units per Avançar
han pogut entrar al consistori.
Ambdues formacions estrenaven

El partit liderat per
Eudald Calvo va aconseguir 2.560 vots (el
39,22%)
candidatura aquests comicis i ho
feien amb objectius ben definits.
La formació liderada per David
Nieto, que ha aconseguit 273 vots
(el 4,18%), no ha pogut fer-se amb
el regidor que necessitava per posar
sobre la taula les preocupacions,
mancances i reivindicacions de
les urbanitzacions argentonines.
Per la seva banda, el partit d'Olga
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Ortiz, amb 87 vots (l'1,33%), s'ha
quedat lluny d'aconseguir el segell
propi que reclamava com a formació separada del PSC-CP a la vila.

68,70%
La participació va ser
12 punts superior a la
de 2015

Cedida

Junts x Catalunya guanya a
les europees
A les eleccions europees, Junts
x Catalunya ha estat la primera força a Argentona, amb 2.506
vots (el 38,58%), seguit d'ERC-Ara
Repúbliques, amb 1.486 vots (el
22,88%), i el PSC, amb 1.019 vots
(el 15,69%).
Puja la participació
La jornada electoral a la vila va
tancar amb una participació del
68,70%, 12 punts superior a la registrada el 2015.
En total, 6.570 argentonins i

Els resultats a les municipals.

argentonines van visitar les urnes al llarg del dia. L'1,95% dels
vots van ser en blanc i el 0,64%
es van comptabilitzar com a nuls.
Ciutadans, el gran absent
Tres dies abans dels comicis,
Ciutadans va decidir retirar la seva
candidatura a Argentona. En un
comunicat, el partit afirmava que

Arxiu

havia perdut la confiança en el
seu cap de llista, Odilo Enríquez.
Segons va informar Argentona
Comunicació, "el polític havia estat requerit per representants del
grup municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb la
candidatura sense que fos possible
contactar amb ell durant diversos
dies". | Red.

Nous horaris i recorreguts del bus interurbà a
partir de dissabte

Bus interurbà que connecta Argentona i Mataró.

Cedida

Reestructuració de l'oferta del transport públic, amb un augment de freqüències i
connexions
A partir de demà es posarà en
funcionament una reestructuració
del servei de bus interurbà, que introduirà canvis notables en els horaris, itineraris i freqüències de les
expedicions de les línies 557, 551,
553 i 554. Una de les novetats més
destacades serà la reordenació i

Tot Argentona 1, 2 i 3 1871.indd 3

simplificació d’algunes línies, que
permetran ampliar la connexió entre Argentona i Mataró, amb un bus
cada 15 minuts entre aproximadament les 5 del matí i les 11 de la nit.
Aquest reforç de les freqüències
també beneficiarà les connexions
entre Argentona i altres municipis

del voltant, com Dosrius i Òrrius.
Reducció de parades
Les modificacions, però, afectaran
les línies 551 i la 554, que reduiran
algunes de les parades del centre de
Mataró per tal de guanyar en agilitat
i rapidesa. | Arg. Com.
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Argentona

La Diada de la Flor oferirà diverses activitats durant tot el cap de setmana.

Cedida

Les flors omplen de color els carrers de la vila
Aquest cap de setmana, Argentona torna a acollir la Diada de la Flor, amb catifes
i composicions florals que esdevindran un reclam per a veïns i visitants
Festes: Redacció

Argentona ja ho té tot a punt per
celebrar, aquest cap de setmana,
una de les cites destacades del calendari festiu i cultural de la vila.
Es tracta de la Diada de la Flor, un
esdeveniment en què l'Ajuntament
(amb el suport de diverses entitats,
la Comissió i els establiments collaboradors) omple de color i activitats el centre del poble.

El guarniment dels carrers, amb les
catifes i composicions florals, esdevindrà de nou el gran reclam del cap
de setmana, acompanyat de cites
tradicionals com l'ou com balla, a
la font del pati del Museu del Càntir,
que farà jornada de portes obertes.
A més, l'edició d'enguany inclourà
diverses activitats infantils i familiars,
espectacles i un espai al carrer Bernat
de Riudemeia per crear una estora
de flors. D'altra banda, diumenge

Més activitats
L'edició inclou
espectacles i un tast
de vins a Can Calopa
es podran visitar els jardins de Can
Calopa, on s'ha programat una sessió
de tast de vins amb el suport de la DO
Alella, i durant tot el cap de setmana
la plaça Nova acollirà una fira de parades d'alimentació i artesania. | Red.

ARGENTONA

8 i 9 DE JUNY  2019
@senseportes
@senseportes
FestivalSensePortes
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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
CENTRE HISTÒRIC (Ref. 320676) Casa per enderrocar. Possibilitat de construir bloc residencial
de planta baixa + 2 pisos + dúplex. Planta baixa
de 91m² + pati de 37m². Primer pis de 77m² + terrassa de 14m². Segon pis de 77m² + balcó. Tercer
pis: dúplex de 120m² + terrassa de 26m²

300.000€

T

CENTRE/EIXAMPLE (Ref. 320351) Pis de 80m²,
3 habitacions (2 dobles), 2 banys complets,
molt lluminós, cuina actualitzada amb àmplia
galeria, menjador amb sortida a balcó, aire
condicionat i totalment reformat. Finca amb
ascensor, a 2 minuts de l’estació de tren.

199.000€

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.

149.000€ Abans 165.000€

T

Can Massuet del Far (Ref. 319716). Casa
1 planta de 85 m² construïts i 858 de terreny. 2 dormitoris dobles, saló, menjador
15 m², 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. 316394). Primer
pis amb entrada independent. Pis de
100m² i 100m² de terrassa. Consta de 3
dormitoris (2 dobles), saló de 20m² amb
cuina americana, bany complet, balcó.

165.500€

T

CERDANYOLA NORD (Ref. 316840). Àtic
DE 80 m² a Rocablanca. Totalment exterior,
consta de 3 dormitoris (2 dobles), salómenjador de 25 m² 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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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

El CC del Maresme impulsa una oficina de
control i regulació de pisos turístics
Actualment hi ha 3.677 habitatges censats, però els ajuntaments sospiten que n'hi
ha molts més
Turisme: ACN/Red.

En els darrers quatre anys, els
allotjaments turístics s'han triplicat i han passat dels 1.344 pisos
censats el 2015 als 3.677 que hi ha
actualment. Tot i això, des de l'ens
comarcal asseguren que l'oferta illegal existent fa que aquesta xifra
sigui, a la pràctica, "molt superior".
Per això, des del Consell Comarcal
del Maresme (CCM) s'està posant
en marxa una oficina de control
i regulació d'aquests habitatges
per ajudar als ajuntaments a "fer
aﬂorar" tota l'oferta il·legal existent

El 2015 hi havia
1.344 pisos censats.
El 2019 han crescut
fins als 3.677

Tot Maresme 1871.indd 2

—especialment als municipis amb
menys infraestructura administrativa— i "posar ordre" en l'activitat.
La idea és crear una ordenança
comuna que limiti l'activitat a cada
municipi i estableixi una estratègia
conjunta per evitar que la problemàtica vagi desplaçant-se de poble
en poble.
Les reaccions
Des de l'Associació d'Apartaments
Turístics de Barcelona (Apartur)
aplaudeixen la lluita contra l'economia submergida, però avisen que
la regulació del sector s'ha de fer de
manera "ordenada" i que permeti
un "creixement sostenible" de l'activitat de manera "coherent" amb la
resta de modalitats d'allotjament.
"No es pot limitar el turisme només
amb els apartaments i deixar-lo

créixer per altres bandes", afirma
la cap de relacions institucionals
de la patronal, Silvia Pastor.

No es pot limitar
el turisme només
amb els apartaments
i deixar-lo créixer
per altres bandes
Silvia Pastor

En aquest sentit, Pastor afirma
que des d'Apartur es vetlla per
un model turístic que en el seu
conjunt sigui "compatible" amb
l'ús residencial i aposten perquè
la regulació de cada municipi es
faci un cop estudiada la "capacitat
turística" de cada territori. En el
que no hi ha cap mena de fissura
amb l'administració, defensa, és

29/5/19 17:32
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en la lluita contra la il·legalitat:
"És bàsic i essencial. No podem
jugar en lligues diferents".
Les sancions
L'oficina de control i regulació que
està impulsant el Consell Comarcal
es posarà a disposició d'aquells
ajuntaments que no tinguin la infraestructura necessària per detectar els habitatges que s'estan fent
servir com a apartaments turístics
de manera il·legal, i tramitar els
expedients sancionadors corresponents. Estem parlant de xifres
que poden anar de 30.000 a 60.000
euros si la infracció es tipifica com a
greu, o de 60.000 fins a 200.000 euros en casos en què es considerin
infraccions molts greus.
Els habitatges d’ús turístic requereixen un corresponent compliment

Tot Maresme 1871.indd 3

Oficina de control i regulació de pisos turistics.

de la normativa vigent, amb el qual
es garanteix una qualitat mínima exigible i s’equiparen a la resta d’allotjaments turístics que necessiten

CC del Maresme

permisos i llicències. El títol que
permet destinar l’apartament a l’ús
turístic cal sol·licitar-lo a l’ajuntament
de la ciutat on està ubicat. | ACN
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Els partits més votats a cada municipi de la comarca

Consell Comarcal del Maresme

Les forces independentistes triomfen al Maresme
A la capital han tornat a guanyar els socialistes, mentre a la resta de la comarca només ha estat el partit més votat en tres municipis més
Eleccions Municipals: Redacció

La comarca es tenyeix de groc i
blau amb els resultats de les eleccions municipals, essent ERC –en
alguns municipis amb coalició amb
altres grups– el partit més votat en
14 pobles (Alella, Arenys de Munt,
Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de
Mar, El Masnou, Montgat, Òrrius,
Palafolls, Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Cebrià de Vallalta, Teià, Vilassar
de Dalt i Vilassar de Mar). En particular a Argentona, el guanyador ha
estat UNITAT - AxR - AM, grup liderat
pel cupaire Eudald Calvo, però on
també s'hi troba ERC.

Ball de vots
ERC ha pujat respecte
el 2015, mentre Junts
pateix una devallada.
D’altra banda, Junts, tot i patir una
davallada a nivell comarcal, ha estat
el guanyador en 10 municipis (Arenys
de Mar, Cabrera de Mar, Calella,
Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant
Pol, Sant Vicenç de Montalt, Santa
Susanna, Tiana, Tordera). D’aquesta

Tot Maresme 1871.indd 4

manera, les forces independentistes
arrasen al llarg del Maresme.
El PSC, per la seva part, ha obtingut molt bons resultats en els dos municipis amb major població (Mataró
i Pineda de Mar), però només ha
guanyat en dos pobles més (Dosrius
i Malgrat de Mar). Els Comuns, per la
seva part, han sigut la formació més
votada en un municipi, Sant Iscle de
Vallalta, en què el grup SPSI-ECG
(Som-hi per Sant Iscle – En Comú
Guanyem) ha obtingut un ampli suport del 71,35% dels vots.

però la forta entrada dels Comuns
ha desbancat ERC i Junts (aleshores
CIU), que passen de 5 i 4 regidors
respectivament, a només 1 cadascun.
Pel que fa a la participació, justament Òrrius ha estat el municipi
que més ha votat, amb un 75,84%
(430 vots). En canvi, els menys participatius han estat a Tordera, amb
un 57,25% (7.226). | Red.

Grups més votats a
la comarca
ERC:

Repartiment als ajuntaments
Amb els resultats d’aquest diumenge, Mataró deixa de ser el consistori
més fragmentat, passant de 9 grups
municipals a 5. Així, el 2019 prenen
el relleu Canet de Mar, que passa de
7 a 8 grups, els quals es reparteixen
17 regidors, i Sant Vicenç de Montalt,
on també 8 grups es reparteixen 13
regidors.
Per contra, Òrrius se situa un cop
més com a municipi més unificat,
on només 2 grups es reparteixen els
7 regidors, emportant-se’n 7 ERC.
Anteriorment, Sant Iscle de Vallalta
també reunia dos grups al consistori,

60.152 vots / 158 regidors
PSC:
48.984 vots / 88 regidors
Junts:
32.344 vots / 94 regidors
Ciutadans:
14.135 vots / 20 regidors
En Comú Guanyem:
12.529 vots / 25 regidors
CUP:
11.887 vots / 23 regidors
PP:
7.676 vots / 4 regidors
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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. 4530
T
ZONA
CERDANYOLA

OCASIÓN INVERSORES. PISO ALTO CON
VISTAS A MAR Y MOTAÑA: En comunidad
reducida, tiene 3 habitaciones (1 doble),
baño completo, cocina formica, balcón
exterior, ideal inversores.(C.E. EN TRÁMITE)

88.000€
Ref. 4528

T

ZONA Mª
AUXILIADORA

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 5029
ZONA
CIRERA

PISO EXTERIOR MUY LUMINOSO CON
ASCENSOR: 2 hab. dobles, baño completo con bañera, salón comedor con cocina
tipo americana, comunidad reducida, piso
€ seminuevo. (C.E. EN TRÁMITE).

T

140.000

PISOS
NUEVOS ACABADOS
1ª CALIDAD

OBRA NUEVA. Excelentes pisos de 2 y 3
dormitorios, con acabados de 1ª calidad,
totalmente exteriores, a.A con bomba de
calor. Pregunte y le informaremos.
DE:

DES

145.000€

Ref. 1446
ZONA
EIXAMPLE:

T

OCASIÓN POR ZONAY PRECIO. PISO SEMIREFORMADO: 3 habit. (1 doble), baño com-

pleto con bañera, cocina lacada blanca, salón,
balcón exterior muy luminoso, calefacción.
€ (C.E. EN TRÁMITE)

146.000

Ref. 4536
ZONA
ROCABLANCA:

T

al mar y ciudad, 4 habit. 1 suite, 2 baños,
cocina con galeria anexa, suelos parquet.
€ Piso muy soleado. (C.E. EN TRÁMITE).

225.000

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

PISO CON ASCENSOR TOTALMENTE
REFORMADO: Con vistas espectaculares

937 965 148
29/5/19 11:05
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Perfils

Francesc Subarroca

70 anys d'art en silenci

Berta Seijo

Francesc Subarroca ha dedicat tota la seva vida
a l’art. “Als 12 vaig començar a pintar, i encara
ho segueixo fent: des de les vuit del matí fins a
les deu del vespre, amb una parada per dinar, és
clar”, explica. Amb 86 anys, aquest mataroní ha estat tot un descobriment per a crítics i amants de la
pintura, després que els seus 3.000 quadres, més de
500 escultures i 10.000 dibuixos hagin vist la llum.
Tot va començar el 2015, quan la dona de
Subarroca, la Merche, va veure Lluís Bassat a la
televisió i va trucar-li per explicar-li el gran secret
del seu marit. El que va passar després ja és història: una visita a la fundació privada de l’artista
que es va convertir en una aposta decidida per
engegar una exposició a la Nau Gaudí.

Sense condicionants
Aquesta mostra és inèdita, ja que Subarroca sempre
s’ha negat a vendre les seves obres: “Al llarg de la
meva vida, m’han vingut a veure alguns galeristes,
però no he volgut tenir mai condicionants a l’hora
de pintar ni he volgut dependre de les exigències
comercials o estilístiques del moment”, afirma.
De fet, l’entrevistat ha hagut de dedicar-se a altres
professions “per guanyar-se les garrofes” i poder conservar intacta la seva llibertat creativa. Entre elles, ha
estat professor a l’Escola Massana, director artístic
d’una empresa d’estampació a Medellín (Colòmbia)
i delineant. Si mirem enrere, Subarroca també va tenir l'oportunitat d'assistir durant molt de temps a les
classes d'anatomia i a les disseccions de càdavers a
les aules-quiròfan de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Una exposició antològica

Daniel Ferrer

Francesc Subarroca mai no s’ha quedat estancat en
un estil, sinó que s’ha fet ressò de tots els moviments
artístics del segle XX. Així ho demostra el recull de 114
obres que descobreixen 70 anys de creació artística
i que es poden veure exposades fins al 30 de juny a
la Nau Gaudí. A la mostra, hi ha des de quadres que
retraten el Somorrostro dels anys 50, fins a pintures
de la Barcelona més bohèmia.

APUNTS
Defineix-te: Inquiet i un gran apassionat
de la creativitat.
Un escriptor: Giovanni Papini.
Una curiositat: En les celebracions familars
sempre s'escapa a pintar.
Un somni complert: Haver conservat sempre la llibertat com a artista.

Tot Perfil Francesc Subarroca 1871.indd 1
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4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Via Europa

[EN
TRÀMIT]

187.000 €

MATARÓ - Havana

190.000 €

PIS COMPLET AMB DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL!

PIS MOLT BEN SITUAT AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

Consta de 68m², 2 habitacions, bany, cuina independent, salómenjador, balcó, calefacció, aa/cc, pàrquing, traster, ascensor...
Excel·lent relació qualitat-preu!!! T 151597

Consta de 50m², 2 habitacions, 1 bany, cuina office, saló-menjador,
calefacció, terres de parquet, tancaments d’alumini, etc... Plaça de
pàrquing amb gran traster inclosos al preu!!! T 151588

MATARÓ - Centre

230.000 €

PIS EN EXCLUSIVA TOT REFORMAT AMB TERRASSA DE 25M2!
Amb 85m², 4 habitacions, bany, cuina independent, saló-menjador, balcó, zona de safareig, aa/cc, tanc. alumini...Pis reformat en
molt bones condicions. Immillorable situació!!!! T 151600

DOSRIUS - Can Massuet

255.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Molins

90.000 €

EN EXCLUSIVA XALET A 4 VENTS AMB JARDÍ DE 400M2!

LOCAL COMERCIAL DIÀFAN MOLT BEN DISTRIBUÏT!

Consta de 210m², 5 habitacions, 3 banys complets, cuina office, saló menjador, llar de foc, galeria, calefacció, garatge, traster,
etc... Terrassa amb vistes a la muntanya!!! T 420110

108 m2, bany, despatx, instal·lacions elèctriques reformades, sortida de fums, porta automàtica...Serveis donats d’alta i gual. Molt
bona oportunitat per ubicació, dimensions i estat!!! T 350150
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al

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

ARENYS DE MUNT - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

575 €

PIS MOLT LLUMINÓS A PROP DE COMERÇOS I SERVEIS!
Consta de 60m², amb 2 habitacions, 1 bany, cuina oﬃce, salómenjador amb balcó, calefacció, terres de gres, etc... Molt bon
preu. Bon accés a l’autopista C-61!! T 110722

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

725 €

MATARÓ - Centre

PIS MOLT AMPLE I AMB UNA CÒMODA DISTRIBUCIÓ!
Consta de 80m², 3 habitacions, bany, cuina independent, salómenjador, balcó, galeria... Ben comunicat amb els comerços
i serveis de la localitat. Molt lluminós!!!! T 109644
[EN
TRÀMIT]

850 €

MATARÓ - Eixample
PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA AMB MOLTA LLUM!

60m², 2 habitacions, 2 banys, cuina americana, saló-menjador,
balcó, calefacció, terres parquet, pàrquing, traster, piscina comunitària, etc... Nou a estrenar!!! T 110719
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Centre

1.150 €

CASA DE POBLE COMPLETAMENT REFORMADA!
175m² , 3 pl, 3 habit., estudi 40m2., 1 bany, 1 servei, cuina oﬃce,
saló-menjador, aa/cc, calefacció, pati 35m2, terrassa de 12m2,
terres gres, pàrquing, etc...Pròxim estació de tren!!!! T 202551
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MATARÓ - Havana

600 €

LOCAL COMERCIAL TOTALMENT EQUIPAT!
Local de 75m2. Ideal oﬁcines i serveis. Totalment equipat. Trobaràs 1 sala polivalent, 2 despatxos i 1 arxiu. 2 banys. Proper a
platja de Mataró i d’immillorables condicions!!! T 302840
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