Número 1872

MATARÓ

i MARESME

el

Any XXXVIII Del 7 al 13 de juny de 2019 www.totmataro.cat

HI PUGEM?
La Fira arriba al nou Parc Central amb més de
120 atraccions i parades però sense la nòria
ESPECIAL
Viu l'estiu

és
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

DILLUNS 10 DE JUNY
OBERT!!!

Totes les nostres ofertes
a la nostra botiga d’Argentona!
La nostra botiga GRESS, a Mataró, romandrà tancada per festa local

T ’ perem!

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15
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Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
9351

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

PER REFORMAR
VIU SENSE COMUNITAT DE VEÏNS!
Ref. 12995 CERDANYOLA: Com una caseta. 1r totalment independent, exterior 100% en

cantonada de bloc i amb terrassa superior de 60 m2. L’habitatge presenta una excel·lent
imatge en haver-se reformat recentment. Bé distribuït sobre 86 m2. Terrasseta / porxo
d’accés a l’habitatge. 3 dormitoris (un d’ells amb zona vestidor) Saló menjador ampli i ben
orientat. Cuina totalment equipada com a nova. Bany amb dutxa. Pis còmode i lluminós.

T

138.000€

G

Ref. 12986 EXCEL·LENTS POSSIBILITATS:
Caseta edificada en 2 plantes + sota-coberta i
diverses terrasses. Ideal persones vulguin adaptar-la i reformar-la als seus gustos i necessitats.
Actualment està distribuïda en P. Baixa + Primer
pis totalment diàfan + estudi amb terrasseta a
nivell. Superfície per planta 60m2 aprox. Difícilment comparable.

153.000€

BONA OPORTUNITAT!

BONA COMPRA!

BONA SITUACIÓ!

Ref. 13008 CERDANYOLA/Z. PRESID. TARRADELLAS: Totalment reformat per entrar a viure.
1r d’altura sense ascensor. 65m2, saló menjador,
cuina reformada, bany amb dutxa reformat, 3 habit. (2 dobles), balcó exterior i galeria. Aire condic.
bomba de calor, terres. Queda moblat i equipat.

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

Ref. 12933 COSTAT PLAÇA GRANOLLERS:
Alt amb ascensor i perfectament orientat. Ideal
per acabar-ho de reformar al seu gust i forma.
Bona distribució dels seus espais, 80m2. 3 dorm
(2 dobl). Bany a reformar. Cuina de bones mesures. Galeria. Ben situat, zona activa i comercial.

T 106.000€

F

127.000€

165.000€

F

DE LES ZONES MÉS DEMANDADES!

FABULÓS PIS MILLOR QUE NOU!

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

Ref. 12973 Z. PARC CENTRAL: Vols viure en
una de les zones més demandades de Mataró?.
Bon pis semi-nou perfectament distribuït. 2 dormitoris. Saló menjador ben orientat. Balcó assolellat amb vistes. Cuina equipada. Bany + lavabo.
Calefacció, terres parquet. A. Ac. Aparcament.

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. 12955 Z.EIXAMPLE: Habitatge amb excel.
lents qualitats. 117m2. Edificació amb imatge
impecable. 4 dormit. Saló 26m2 indep. Balcó/ terrasseta. Cuina office equipada. Galeria. 2 banys
complets (1 suite) .Calefac, terres parquet / porcellànics. Plaça aparcament + Traster inclosos.

T

197.260€

D

269.000€

T

279.500€

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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Hola, Apialia!

Apialia vol dir col·laboració, sinergia efectiva,

augmentar-los, perquè comercialitzarem l'immo-

gestió conjunta i optimització de resultats. I per

ble de la mà d’altres professionals.

això estem molt contents d’anunciar la nostra
incorporació en aquesta xarxa de professionals
immobiliaris del Maresme.

Per una banda, amb la garantia que, amb tots ells,
compartim valors bàsics com són la transparència, el rigor professional i les bones pràctiques

A partir d'ara, els immobles exclusius d'Urbenia

immobiliàries. I, per l’altra, amb la tranquil·litat

podran ser comercialitzats per altres agències,

que un únic agent immobiliari farà la feina de

que els oferiran alhora a tots els seus clients. Amb

molts; amb les facilitats i comoditats que això

això augmentem exponencialment les possibilitats

implica pels propietaris.

de venda de la nostra cartera i, en conseqüència,
millorem el servei que oferim als propietaris que
confien en nosaltres, perquè fem molta més difusió del seu immoble i agilitzem el temps de venda.

Formem part d'Apialia: ARRC, Atento, BiG,
Assessors Du Pré i Fernández, Espacio, Espai
Habitat, Finques Bonamusa, Finques El Veral,
Finques Viser, Finques Vives, Gasi, Finques Tur,

Per aquells que pensin que una “exclusiva” limita

HabitatGet, Immoleiva, Inmobling, Maresme Llar,

les opcions de venda… hem de dir-los que s’equi-

Studi... i ara també Urbenia! Confiar en nosaltres

voquen totalment. Tenir un únic interlocutor no

és també confiar en tots ells. Ningú farà més per

implica tancar la porta a clients potencials, sinó

la venda del teu immoble.

Contingut patrocinat per

93 115 14 11
www.urbenia.es
apialia@urbenia.es
Arenys, Barcelona, Mataró, Pineda i Premià
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Davant de tot
De patinets i vianants
Opinió: Diana Rahmouni

El concepte de carrer de vianants, en la majoria dels casos, sona
a benestar, a societat avançada i preocupada pels seus ciutadans.
Fa unes setmanes vaig tenir un convidat a casa que va venir a
Barcelona per primer cop a la vida. Ell viu a Sant Petersburg, una
ciutat efervescent que té, pel meu gust, sobredosi de transport:
autobús, troleibús, tramvia, metro, tot tipus de taxis i de cotxes
compartits, bicicletes (sense carril bici), barques als canals, vaixells pel riu Neva, trens... Passejant per l’Eixample, el Gòtic, el
Raval i per Gràcia, un dels comentaris que el meu amic no deixava
de repetir era que tot estava molt tranquil: “Sembla que la ciutat
sigui de vianants!”, deia ell. “Hi ha molts carrers per on no passen
cotxes, les voreres es respecten i està tot ple de carrils bici, com
es nota que estic al primer món!”, afirmava.
Deixant de banda la percepció idealitzada del meu convidat, la idea
era la mateixa que intento transmetre: una ciutat avançada és una
ciutat que té en compte el vianant, el ciutadà que es mou pel seu
barri i viu la ciutat. Ara bé, sovint hi ha dades que ens sorprenen i
ens trenquen els esquemes. Sabeu on és la zona de vianants més
llarga d’Europa? A la ciutat búlgara de Plovdiv. On? Sí, sí, a Bulgària.
(Aprofito per dir que aquesta ciutat amaga una altra sorpresa, i és
que té el títol de la Capital Europea de la Cultura de l’any 2019.)
Es tracta del carrer Knyaz Alzandr I i té una llargada de 1.750 m
(que significa que té 250 m més que el famós carrer de vianants
de Copenhaguen). Fa riure quan ho compares amb com ens costa
aquí d’aconseguir que un trosset de carrer sigui de vianants una
estona! El projecte barceloní de les superilles avança lentament i
potser, si hi ha canvi d’alcalde, s’aturarà definitivament. A Mataró
també tenim les nostres picabaralles quan parlem de redefinir
aquest aspecte.
Parlant de Mataró, hi ha un factor que preocupa la meva inclinació d’anar caminant als llocs... Els aparadors estan absolutament
envaïts de patinets elèctrics! Això s’haurà de tenir en compte de
cara qualsevol pla per fer els carrers de vianants, perquè ja m’han
passat frec a frec més d’un cop usuaris avançats que opten per
aquest transport i aconsegueixen baixar la Riera en 1 minut en
lloc de 5. Crec que parlo per molta gent quan dic que em costarà
acostumar-me a les figures rectes i immòbils desplaçant-se a una
velocitat d’entre 10 i 20 km/h per anar a comprar el pa... La societat
avançada va més de pressa que els plans urbanístics.
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LA FIRA TORNA A LA CIUTAT

APLAUDIT: Fins al 16 de juny, tornem
a rebre una de les cinc fires d'atraccions més grans de Catalunya, amb
una superfície de 9.000 metres quadrats i Fireta de Primavera inclosa.

ACTITUD AL CAMP
CASTIGAT: El partit d'anada de la
UD Cirera per l'ascens va deixar
veure una imatge molt pobre per
als valors de l'esport, amb una picabaralla entre alguns aficionats
mataronins i la banqueta rival.

L’ENQUESTA

Creus que David Bote
pactarà amb ECPM?
36,8 % Sí
63,2 % No

LA PREGUNTA

Tens pensat anar a la Fira
aquesta setmana?
VOTA L'ENQUESTA A:

5/6/19 17:27

Sin título-1 1

25/2/19 9:26

Les portades

Foto antiga

Records de la fira

De fa 25 anys

La Isabel Jiménez ens fa arribar
una fotografia del 1968 a la Fira i
ens recorda com s'ho passava de bé
amb les seves germanes al Látigo.
No és la primera vegada que una
lectora ens recorda el que, tot i ser
una atracció simple, ja és tota una
tradició a la ciutat. Amb aquest record, segur que a molts altres també
els vindrà al cap algun dels moments
que ha passat muntat en un dels

seus vagons. Segurament per ser
tan antiga com genuïna, el Látigo
segueix sent un dels reclams més
estimats per a molts mataronins,
que permet que fins a tres generacions comparteixin diversió. Però
el que de ben segur ha canviat és el
preu. I es que la Isabel recorda que,
aleshores, el tiquet per pujar-hi costava 5 pessetes, l'equivalent a 0,03
cèntims d'euro.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 6 al 12 de juny de 2014

www.totmataro.cat

Mataró acull 128 atraccions i casetes en la cita tradicional
que arrenca amb el Pont de Pentecosta
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De fa 5 anys
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D. Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

La Fira aterra al nou Parc Central amb més
de 120 atraccions i parades
Des d'avui fins al 16 de juny, Mataró acull una nova edició de la Fira d’Atraccions
i la Fireta de Primavera, que ocupen una superfície de 9.000 metres quadrats
Festes: Redacció

El nou Parc Central acull a partir d’aquest divendres, 7 juny, fins
diumenge que ve, dia 16, una nova
edició de la Fira d’Atraccions i la
Fireta de Primavera.
Amb una superfície total de
9.000 metres quadrats, es tracta
d'una de les cinc fires més grans
que tenen lloc a tot Catalunya. En
conjunt, ja està tot preparat perquè
hi hagi espai per a 126 atraccions
i parades de fira, distribuïdes en
funció del públic a qui s’adrecen:
infants o adults.
A més, de les atraccions clàssiques de sempre, com el tren de la
bruixa o les pistes d’autos de xoc,
n'hi haurà dues de noves: l’Skylab,
una atracció clàssica només apta
per als més valents que torna a

Tot 1, 2, 3, 4 i 5 Ciutat Fira.indd 3

Els horaris d'una
nova edició

Aquesta vegada,
la gran absent de la
Fira tornarà a ser la
nòria de 53 metres
d'alçària
Mataró renovada després d’estar
uns anys sense venir, i el passatge
del terror.
Enguany, però, la gran absent
serà la nòria de més de 53 metres
d'alçària, la joia de la corona a la
qual edició rere edició pujaven
petits i grans.

Aquest any, l’horari d’obertura de
la Fira s’avança mitja hora respecte
d'edicions anteriors. Així doncs, els
dies laborables, les instal·lacions
obriran a les 17 h i, els caps de
setmana i festius, a les 16.30 h.
Pel que fa a l'horari de tancament,
la Fira estarà oberta divendres i
vigílies festius fins a les 3 de la
matinada; dilluns 10 i dimecres 12
de juny fins a mitjanit, i la resta de
dies, fins a les 23 h.

Promocions i acció social
Dimecres que ve, 12 de juny, se celebrarà un dia amb promocions especials a la Fira d'Atraccions. Gràcies
a aquesta iniciativa, emmarcada
en el conveni de col·laboració que

5/6/19 12:48

Fira

d’atraccions
Fireta de primavera
Del 7 al 16
de juny / 2019
NOU PARC
CENTRAL / MATARÓ
Fireta de Primavera i
zona de bars al Parc Central

Del 7 al 16 de juny

Horaris:
Divendres i vigílies festius fins a les 3 h
Dilluns 10 de juny fins a les 24 h
Resta de dies fins a les 23 h i
zona de bars fins les 24 h
Zona de bars Parc Central:
caps de setmana obert des de les 11 h

Actuacions musicals - Zona de Bars
Dimecres 12 de juny a les 21 h:
Havaneres amb Barca de Mitjana.
Mitjana

Promocions especials

Dimecres 12 de juny descomptes
del 50% a les atraccions.

Acció solidària

Dijous 13 de juny al matí, obert
en exclusiva per les escoles
d’educació especial.

www.visitmataro.cat

Oficina de Turisme
Tel. 937 582 698 / La Riera, 48 / 08301 Mataró
@visit_mataro

Tot Mataró Fira 2019.indd 1
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Ciutat
signen anualment la Direcció de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró i el Gremi d’Industrials Firaires de Barcelona i
Província, durant aquesta jornada
s’aplicaran descomptes del 50% en
el preu dels tiquets.
L'endemà, l'espai del nou Parc
Central serà el punt de trobada de
l'escola Les Aigües, l'escola L’Arboç
i del Centre Especial de Treball
CEO de la Fundació Maresme.
Durant el matí de dijous 13, de
10.30 hores a 13.30 hores, la Fira

Quan hi ha la gana
Hi haurà 10 bars
i restaurants a l'interior
del Parc Central vell
que obriran els divendres
i vigílies de festiu fins a
les 3 de la matinada
d’Atraccions s’obrirà en exclusiva
per als alumnes d'aquests centres
d’educació especial. L’objectiu de la
iniciativa és que els infants i joves
amb discapacitats físiques, sensorials i psíquiques puguin gaudir
d’una jornada de diversió adaptada
a les seves necessitats.
La Fireta de Primavera
Ubicada al passeig de la Ciutadania
del parc, la Fireta de Primavera
tornarà a ser el millor acompanyament de les atraccions de sempre.
Es preveu que més d'una trentena

Una trentena d'expositors es reuniran a la Fireta de Primavera.

d’expositors donin a conèixer una
variada oferta d’artesania i articles
de regal a tots els assistents a la Fira.
Per la seva banda, els bars i restaurants estaran instal·lats a la plaça d’Honorat Vilamanyà i Serrat,
a l’interior del Parc Central vell.
En total, hi haurà 10 locals, que
obriran els divendres i vigílies de

D. Ferrer

festius fins a les 3 de la matinada,
i la resta de dies fins a la mitjanit. Els caps de setmana els establiments aixecaran la persiana a
partir de les 11 del matí. Pel que
fa a les actuacions musicals, el 12
de juny a les 21 hores hi ha programada la del grup d’havaneres
Barca de Mitjana.

Mobilitat i aparcament
Entre avui i el 16 de juny, els aparcaments públics de la plaça
de Granollers i del Camí de la Geganta ampliaran els horaris per
adaptar-se a la Fira.
En aquest sentit, si és necessari, els dies en què es preveu més
afluència de públic (els festius i vigílies de festiu), quedarà tallat
al trànsit el tram de l’avinguda del Corregiment, entre la plaça
d’Espanya i la ronda de Mossèn Jacint Verdaguer, sense que això
afecti la sortida de vehicles de l’aparcament, segons ha informat
l'Ajuntament de Mataró.

PROMOCIÓN
VERANO!
HIGIENE

20€
EMPASTES

45€

CORONA CERÁMICA

ORTODONCIA

60€

/MES

Braquets Metálicos
SIN ENTRADA

200€

ACEPTAMOS MUTUAS

T 937 985 592 · Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
www.clinicadental2.com · dental2mataro@gmail.com

Tot 1, 2, 3, 4 i 5 Ciutat Fira.indd 4

5/6/19 17:32

núm. 1872 / del 7 al 13 de juny de 2019

Punt d'atenció i prevenció
contra la violència masclista
La campanya "No és No. Cap agressió sexista!" també arriba aquest
any a la Fira d’Atraccions. En concret, s’instal·larà un punt informatiu per prevenir i atendre les
agressions sexistes i sexuals els dies
7, 8, 9, 14 i 15 de juny, en horari
nocturn (de 22 hores a 4 hores), a
la zona de les escales que comunica el passeig de la Ciutadania amb
l’esplanada de sorra de l’espai firal.
Un dels objectius d’aquest punt,
on treballaran tres experts en violències masclistes de la Fundació
Àmbit Prevenció, serà oferir un
espai segur en casos d’agressions
o primers indicis de violències,
proporcionar informació i també
activar el protocol quan sigui necessari. | Red.

A la Fira hi haurà un punt d'atenció per prevenir la violència masclista.

1989

D. Ferrer

Revisitem la Fira:
com era fa 30 anys?

Antigament, el punt fort de la segona Pasqua a Mataró no eren les
atraccions, sinó la fira comercial. Parlem d'una alternativa al Látigo
i als autos de xoc que es va deixar de fer al Parc Central ara fa una
dècada, però que mentre hi va ser atreia un gran nombre de visitants
a la ciutat. Segons descriu Lídia Pràdanos en un article publicat a la
revista 'Mataró Escrit' l'any 1989, "la Fira comercial era considerada
una mostra de la creixent activitat industrial i comercial del municipi".
De fet, hi havia lloc per a un centenar d'expositors procedents de tots
els àmbits: el món de l’automòbil, productes d’equipament de la llar,
agències de viatges, etc. Cada any, hi havia un sector protagonista (el
que es trobés en el millor moment i que estigués de fervent actualitat).
Fa 30 anys, la construcció va ser la indústria escollida per encapçalar
la 37a edició de la Fira Comercial, un esdeveniment que va tenir un
pressupost de 14 milions de pessetes.

€

ES

s
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Ciutat

Durant aquesta setmana desenes de firaires han arribat a Mataró.

Cedida

Muntar i desmuntar, plogui o faci sol
Un any més, firaires de tot Catalunya arriben a Mataró per desplegar les seves atraccions i animar petits i grans a pujar-hi
Festes: Berta Seijo

Amb el bon temps arriba la Fira
a Mataró, i amb aquesta els firaires de tota la vida. Un dels que no
fallen mai és l’Enrique Granell,
expresident del Gremi de firaires
de Barcelona, que, després d’11
anys representant l’entitat ha decidit cedir la responsabilitat a un
altre company. Actualment, però,
Granell segueix formant part de la

junta del gremi i disposa de més
temps per dedicar-se en cos i ànima al seu ofici.
De pares a fills
Nascut a Barcelona el 1964, Granell
no és el primer de la seva família
que es dedica al món de les fires
d’atraccions. De fet, pertany a la
tercera generació que ha decidit
continuar amb una tradició heretada del seu pare i dels seus avis. “Des

El meu pare i els meus
avis ja es dedicaven a
l'ofici de firaire"
Enrique Granell

que era ben petit acompanyava la
meva família a la Fira de Mataró
amb tota mena d’atraccions”, afirma. En aquest sentit, els Granell
són els que van portar la muntanya
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russa anomenada Fórmula 1 a la
ciutat l’any 2006, una atracció en
què els cotxes giraven sobre el seu
propi eix per la inèrcia de les voltes.
Enguany, l’entrevistat torna al
municipi acompanyat de la seva filla, que també es dedica a la professió. “Per a nosaltres Mataró és una
estació molt important, sobretot
des que està a tocar del centre de
la ciutat”, explica. Precisament que
no estigui ubicada fora del nucli
urbà o repartida per un polígon és
un dels punts forts de la fira mataronina, juntament amb el fet que
no coincideixi amb la festa major.
“Saps que la gent vindrà expressament a les atraccions, perquè no
hi ha cap altre entreteniment més
durant aquests dies”, argumenta.
Tanmateix, Granell lamenta que
es posés fi a la Fira comercial l’any
1999, ja que es tractava d’una mostra “que atreia molta gent cap a la
nostra banda”.
El millor i el pitjor de l’ofici
Granell ja ha fet els tràmits necessaris per desplegar les seves
atraccions a Mataró, una tasca
que l’entrevistat defineix com a
un “autèntic malson”. Per a ell, la
incertesa que li genera haver de
renovar cada
permís amb 4
AAFFany
NOVAelDIVISIO.pdf

Mataró és una de les poques ciutats on la fira no coincideix amb la festa major.

tots els ajuntaments és el pitjor del
seu ofici. En aquest sentit, confessa que “el consistori mataroní és
dels que posa les coses més fàcils
per la bona relació que manté amb
el Gremi de firaires de Barcelona”.
Tot
i així, a 10:06
Granell li agrada molt
30/4/19

Arxiu

la seva feina. “El millor de la nostra
professió és que no és gens rutinària ni monòtona, que ens permet ser itinerants i conèixer gent
i ciutats noves, i que poques vegades hi ha lloc per a l’avorriment”,
conclou. | B.S.
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Viu l'estiu
A l'estiu, prudència
amb el sol
Sembla que els dies de calor per fi han
arribat. Després del fred, l'escalfor del
sol ens anima a sortir més al carrer i
passar les hores a la platja. Però cal
estar alerta i anar amb compte amb
l'exposició al sol.

00 Viu estiu 1872 (amb anuncis).indd 2

En aquest especial d'estiu, t'expliquem algunes mesures que cal prendre per protegir la nostra salut del
sol i la calor, com ara hidratar-se o protegir-se de la radiació solar. A més, per als aficionats a l'esport, també
cal anar molt amb compte en aquest sentit a l'hora de
fer certes activitats. Per acabar, si tens molt de temps
lliure durant les vacances, com és el cas de la canalla,
t'animem a invertir les hores millorant o aprenent una
llengua estrangera!

5/6/19 17:25

núm. 1872 / del 7 al 13 de juny de 2019

La importància d'una
bona hidratació
Les altes temperatures dels mesos d'estiu
fan que l'organisme incrementi la pèrdua
d'aigua i, per tant, hi hagi més risc de
deshidratar-se
L'aigua forma part de nosaltres. De fet, estem fets
d'aigua en un 60% (les criatures, un 75%) i és el principal component de la sang i els diferents teixits i òrgans.
Però cal tenir en compte també que, al llarg del dia, una
persona perd de mitjana 2,5 o 3 litres d'aigua. Per tant,
cal hidratar-se per mantenir l'equilibri de l'organisme.

Signes de deshidratació
En primer lloc, és important beure aigua tot i no tenir set.
Les persones grans i els nens són més vulnerables i poden
arribar a deshidratar-se sense notar aquesta sensació. Els
principals signes de la deshidratació són cansament, malestar general, nàusees, dificultat de concentració o rampes.
En cas de dubte, és important anar al metge.
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L'aigua és essencial per mantenir la temperatura del cos, transportar oxigen als músculs
i regular la pressió arterial, i contribueix a la
digestió, l'absorció i la circulació de nutrients.
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Viu l'estiu

Adeu als errors més
comuns de la protecció
solar
El 23 de maig, Dia Mundial del Melanoma,
la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica
(SEOM) va revelar que el 2019 es diagnosticarien a Espanya més de 6.200 casos de
melanoma. En l'última dècada, han augmentat un 2,3%. Tan sols quatre dies després, es va commemorar el Dia Mundial de
la Fotoprotecció, que pretén conscienciar
sobre càncer de pell: utilitzar correctament
el protector solar és indispensable per
garantir la salut de la nostra dermis.

Protegir-se la pell de la radiació solar és de gran rellevància i no es pot fer de qualsevol manera. Per això,
et presentem a continuació els errors més comuns de
la fotoprotecció i, el més important, hi posem solució.

Emprar un únic protector solar per a cara i cos
Durant la resta de l'any, cobrim moltes zones del nostre
cos amb roba, de manera que l'aïllem de la radiació solar, cosa que no fem amb la cara. Així que no és moment
d'escatimar: el teu cutis està molt més saturat per combatre els radicals lliures, de manera que convé fer servir
protectors solars amb un filtre més alt per enfortir l'escut.
Aprofitar les cremes solars o fotoprotectors
de l'estiu passat
En sintonia amb la invitació de no escatimar en

fotoprotecció, et recomanem que certifiquis la data de
caducitat del producte en qüestió abans d'utilitzar-lo i
descartar-lo si té un color estrany o fa una olor desagradable. La data de caducitat apareix al costat de la figura
d'un pot amb la tapa oberta, i normalment no s'aconsella utilitzar-lo nou mesos després d'haver-lo obert.

Anar reduint el filtre SPF a mesura que la pell
es bronzeja
Encara que és evident que la pell blanca dels primers
dies d'exposició solar pot cremar-se més que la bronzejada, la vulnerabilitat és la mateixa. I és que el sol
continua sent nociu per a la nostra pell i és fonamental
garantir l'escut entre la dermis i la radiació solar. Per
això, no s'hauria d'utilitzar mai un protector solar amb
un filtre per sota de 30.

Refresh your English this summer
with one of our cool courses!
> Cursos d’anglès presencials i “online”
> Preparació i exàmens de Cambridge i ELT
> Viatges lingüístics i campaments a l’estiu
> Altres idiomes: francès, italià, alemany i rus

93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat
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Pensar que els fotoprotectors són incompatibles amb el maquillatge
No s'ha de renunciar ni a una cosa ni a l'altra i molt
menys fer servir d'excusa qüestió estètica per no posar-se protector solar. Actualitat, el mercat de la cosmètica ofereix unes bases de maquillatge, pols compactes
i fórmules hidratants (de color) amb filtres, així que no
hi ha justificació possible.
Prescindir de l''aftersun', davant l'absència
de cremades
Tenir cura de la pell sempre és bona idea, sobretot si
l'has sotmès a una llarga i intensa jornada d'exposició
solar. Tingues molt en compte que a l'estiu és important
proporcionar a la teva dermis un plus d'hidratació amb
cosmètics que continguin aliats com la rosa mosqueta
i l'àloe vera. | AMIC
Els dies ennuvolats, optar per un SPF més baix
Els dies de cel ennuvolat són les jornades més perilloses
per a la teva pell, i és llavors quan arriben les cremades. Més del 80% de la radiació ultraviolada traspassa
els núvols i arriba a la teva pell, afeblint-la i afavorint
el fotoenvelliment. Així que tingue-ho clar i no confiïs
en els núvols.
Banalitzar els fotoprotectors d'ampli espectre
És veritat que amb els anys hem anat guanyant consciència
de la importància de protegir-se de la radiació solar, però
encara temem quedar-nos blancs o semblar molt exagerats. Però totes les mesures són poques per evitar tots els
perills que comporta la radiació solar. Per això, són molt
recomanables els factors d'ampli espectre, que protegeixen dels infrarojos i de la radiació UVA i UVB.
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La radiació solar
La quantitat i qualitat de radiació solar que rep
la nostra pell depèn de diversos factors:
L'hora del dia: cal evitar l'exposició al sol entre
les 12 i les 17 h.
L'estació de l'any: la radiació és més forta al juliol.
L'altitud: la radiació augmenta un 4% cada 300 m.
La presència de núvols: tot i atenuar la calor, els
rajos ultraviolats segueixen actuant.
La superfície: l’índex de reflexió dels raigs UV
dependrà del tipus de superfície sobre la qual
incideixin. Per exemple, la sorra de platja (15%),
l'espuma de l'aigua de mar (25%) o a mig metre
sota l'aigua (40% de l'existent a la superfície).
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Coses que has de
tenir en compte si
fas esport a l'estiu
En qualsevol època de l'any, un esportista ha de tenir en compte certes
accions per mantenir la seva salut i fer
que activitat física no acabi sent contraproduent. A l'estiu, però, cal extremar les precaucions, com per exemple
ara l'exposició al sol o la hidratació.

Com afecta suar

Fer esport intens o treballar a l'aire lliure fa que perdem més aigua a través de la suor que les persones
amb una activitat més sedentària. En aquest cas, a
més de beure aigua, també caldrà ingerir els nutrients
i minerals que expulsa la suor, especialment el sodi i
el potassi, però també el magnesi, el calci, el ferro, el

El primer pas, i el més important, és prevenir la deshidratació. A l'estiu suem més i, per tant, perdem més
aigua que a l'hivern. Així doncs, necessari, beure molt
de líquid i de manera constant.
Amb la calor, es recomana utilitzar roba tècnica feta
amb teixits especials que permetin la transpiració, així
com dur roba de colors clars.

L'exposició al sol
En segon lloc, i també molt important, cal evitar fer esport
durant les hores en què la temperatura és més extrema,
entre les 12 i les 17 h, i posar-nos-hi a primera hora de
matí o quan ja cau el sol. Si només tens disponibilitat
al migdia, aprofita les zones d'ombra i intenta evitar el
sol. També pot ajudar a evitar un cop de calor el fet de
mullar-se el cap o el cos. I si el termòmetre marca més
de 30º, val més canviar de pla.
En aquest sentit, també s'ha de protegir bé la pell dels
rajos del sol per evitar cremades o mals majors. Així,
es recomana utilitzar factors de protecció alts, sobretot
en esports de muntanya, ja que, com més altitud, més
augmenta el risc de la radiació solar.

Llança't a l'aigua
Aprofitant les alternatives que tenim, és interessant
aprofitar l'estiu per canviar d'activitats esportives i provar-ne de noves com el surf, natació, caiac, aquagym, etc.

cobre i el zinc. Per aquests casos, són útils les begudes
isotòniques, ja que compleixen totes dues funcions, la
de reposar l'aigua i remineralitzar l'organisme.
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Cal estar alerta de no descuidar-nos la protecció solar. El fet d'estar dins l'aigua ens ajuda a refrescar-nos,
però els rajos de sol ens afecten igualment i, per tant,
estem exposats als riscos que comporten.
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Aprofita l'estiu per
fer un curs intensiu
d'idiomes

Una opció tant per a
infants com per a adults
Les vacances escolars tenen un
munt de dies, i moltes vegades és
complicat per als pares i mares seguir el ritme dels fills. Una manera de
fer que els infants aprofitin part del
temps de l'estiu és assistint a cursos
o colònies on, a més de divertir-se,
aprenguin nous idiomes o millorin
els que ja han començat a estudiar.
Els adults també podem aprofitar
les jornades intensives per incloure
un curs de llengua durant les tardes.
Si durant les vacances tenim pensat quedar-nos ben a prop de casa
i gaudir de la nostra platja, podem
aprofitar per dedicar una part de la
jornada a aprendre un idioma nou
en comptes de passar tantes hores
a la platja.
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REPORTATGE
Text: Gisela Ferrer
Fotos: Dani Ferrer / Arxiu

El
Zero
Waste

De filosofia de vida
a necessitat

E

l moviment Zero Waste (residus zero)
té com a objectiu reduir a zero la quantitat de residus que generem en el
nostre dia a dia, amb la finalitat de
minimitzar l'impacte negatiu que tenen per al
medi ambient. L'alarma pel canvi climàtic ha fet
que el fenomen vagi sumant a poc a poc més
adeptes, però la implicació és encara molt tímida respecte del total de la ciutadania. Si bé és
cert que arribar a reduir el 100% dels residus
és de moment una fita bastant utòpica, hi ha
moltes accions fàcils i a l'abast de tothom que
ajudarien a allargar la vida del planeta.

Bea Johnson, una dona francesa i mare de dos nois,
és considerada la inventora del moviment. Johnson
ha aconseguit que ella i la seva família generin només un pot de residus a l'any, a partir de no consumir
productes que en generin, en primer lloc, i de reciclar
de diferents maneres els que ha generat. Va ser ella,
amb el seu llibre 'Zero residus a casa', qui va inspirar
la mataronina Anna Hurtado a reduir i simplificar la
seva vida i la de la seva família. Ja feia temps que el
canvi climàtic preocupava l'Anna, sobretot pel fet de
pensar quin món els quedaria als seus fills quan creixessin. "Als pares sempre se'ns omple la boca dient
que faríem qualsevol cosa pels nostres fills, i aquí hi
entra canviar els hàbits que coneixem fins ara", explica.
El canvi climàtic és una realitat i la paraula "evitar" ja queda curta. A hores d'ara, el que hem de fer
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L'Anna comprant a granel a la botiga Va de Verd

Daniel Ferrer

segons els experts és adaptar-nos i intentar frenar al
màxim el seu impacte. Un estudi de l'ONU de l'octubre
passat ja va alertar que calia una transformació sense precedents i canvis ràpids en diferents aspectes,
com l'energia, l'agricultura, les ciutats, el transport
i la indústria. Els científics asseguren que la temperatura global ha augmentat fins a un grau centígrad
des de l'època postindustrial. Actualment, la temperatura ha pujat 1,2 ºC, i si seguim al ritme actual, es
calcula que entre el 2030 i el 2052 augmenti fins a
1,5ºC, que és el límit marcat per al 2100 en l'Acord de
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París del 2015, el qual ja estem a prop d'incomplir. Tot
i que l'augment de la temperatura ambient pot no ser
perceptible, el cert és que tindrà greus efectes en els
ecosistemes, la comunitat i l'economia.

Les 5R del
Zero Waste

Davant aquesta preocupació, un grup de mares de
Mataró, on hi ha l'Anna, va unir-se sota el nom Maresme
Pelclima amb la motivació de manifestar-se, informar i
conscienciar la gent de la situació en què ens trobem.
I per més que de moment el formin mares, asseguren
que tothom hi té cabuda i que com més siguin, millor.
A més, l'Anna també forma part de la comissió verda
de l'escola Maria Mercè-Marçal, una proposta sorgida
des de l'AMPA per esdevenir una escola sostenible i
compromesa amb el medi ambient.

Bea Johnson i la seva família han aconseguit reduir
els residus generats durant tot un any en un sol pot
de vidre. El seu secret per aconseguir-ho ha estat
seguir la filosofia de les 5R:

A títol individual, va optar per seguir el moviment
"zero residus", ja que un dels grans problemes medi
ambientals és la gran quantitat de deixalles que

Redueix: fes neteja dels objectes que no utilitzis i
que només acumulen pols i ocupen espai. Dona-ho
a altres persones i compra només el que és estrictament necessari, sense capritxos.

Rebutja: desfés-te del correu brossa i rebutja les
bosses i els productes gratuïts que no necessites.
La filosofia zero residus planteja que pensis dues
vegades si realment necessites el producte abans
d'endur-te'l a casa.

Reutilitza: utilitza materials reutilitzables, com pots
i ampolles, que es poden reomplir, en comptes de
comprar brics o bosses.
Recicla: intenta reutilitzar una cosa fins que no
quedi més remei que reciclar-la. A l'hora de comprar nous pots per guardar, tria'ls de vidre, acer o
cartró, i mai de plàstic.
Reincorpora: utilitza les restes d'aliments com a adob
per a les plantes o el jardí. En cas de no tenir-ne,
pots portar-les a algun hort a prop perquè l'utilitzin.

La clau és canviar els hàbits

s'acumulen als abocadors i en indrets naturals i que,
més enllà d'embrutar el paisatge, propicien la contaminació del planeta. Tot i que assegura que arribar a
zero no li ha estat possible, sí que ha fet grans avenços. Des d'accions simples com portar la seva pròpia
ampolla de vidre o acer, anar a comprar amb bosses
reutilitzables i amb carmanyoles, evitar les grans superfícies i comprar a granel, fins a fer els seus propis
sabons, cosmètics i detergents.
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n primer pas cap a la reducció dels
residus generats passa per eliminar el
plàstic quan anem a comprar. Des que
va inventar-se al s. XIX, aquest material
ha esdevingut un element indispensable que ha fet
més còmoda la vida de les persones. O això és el que
ens han volgut fer creure. La principal funció que se
li ha donat és la d'embalar productes, siguin aliments
o no. D'aquesta manera ha envaït per complet els

prestatges dels supermercats. És un material molt
econòmic de produir però, per contra, molt difícil
de destruir. En aquest sentit, el principal problema
és que no tot és reciclable, i que la seva producció s'ha disparat en els últims anys. De fet, segons
Greenpeace, l'última dècada s'ha produït més plàstic
que en tota la història de la humanitat, i es calcula
que el 2020 se superaran els 500 milions de tones
anuals (un 900% més que el 1980).

L'adeu al plàstic
De totes les tones de residus plàstics generats, només una part és reciclada. La resta, els anomenats
recipients o plàstics d'un sol ús, acaben en abocadors
o en entorns naturals i, més enllà de facilitar-nos la
vida, posen en perill la seva continuïtat. En els últims
mesos han sorgit iniciatives per netejar les zones que
han acabat cobertes de brossa, com és el repte viral
nomenat Trashtag Challenge, o l'activitat duta a terme
diumenge passat a la platja del Varador, organitzada
per la Fundació CRAM i Posidònia 2020, en què es
van recollir deixalles i oferir tallers sobre la problemàtica dels residus al mar i la contaminació marina.
També aquesta setmana, i fins al 9 de juny, s'ha iniciat a Catalunya una campanya de boicot al plàstic.
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Residus recollits per voluntaris en
l'esdeveniment organitzat per la
Fundació CRAM i Posidònia 2020
Hem arribat a un punt en què el reciclatge acaba
sent una alternativa poc efectiva i, tal com manté
Johnson, hauria de ser l'últim esglaó. Per fer-nos-en
una idea, el percentatge de recollida selectiva del
Maresme és d'un 44% (l'objectiu de la Generalitat
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Cal pressionar els
governs perquè
canviïn les lleis
per al 2020 és que sigui d'un 60%). D'aquest percentatge, entre un 30%-40% són envasos lleugers
(plàstics, brics, llaunes, etc.) i se'n recicla un 60%.
A través de les plantes de tractament, de la resta
s'aconsegueix un 35% d'envasos, dels quals es recicla
un 70%-80%. Per tant, del total de plàstics, només
se'n recicla la meitat, aproximadament. En aquest
sentit, la Mari Carmen López, que també forma part
de la comissió verda, explica que la solució principal és canviar els hàbits de consum. "El problema
és que ens hem convertit en una societat molt còmoda i ho estem transmetent als nostres fills", diu.
Mentre no apareguin alternatives sostenibles
i deixin de fabricar-lo, podem prendre partit sobre aquesta problemàtica com a individus. L'Anna

amb paper film o plàstics inútils, com ara verdures
i fruites envasades o en safates, o la carn, el peix
o formatges. D'entrada també cal eliminar totes
les ampolles de plàstic i els menjars precuinats.
Comprar a granel és clau per eliminar les bosses
de plàstic: llegums, pasta, fruita seca, etc. I per a
l'embotit, la carn o el peix, podem portar la nostra
pròpia carmanyola. En aquest punt, un dels inconvenients que molts es troben és el preu. "De moment és bastant car, perquè els productes a granel
acostumen a ser també ecològics", explica l'Anna.
Però per altra banda, ha aconseguit estalviar en
productes de neteja, fent-los ella mateixa a casa.
També les cremes, el suavitzant, la pasta de dents o
altres productes de cosmètica i higiene poden fer-se
a casa, i avui en dia hi ha molts blogs o llibres que
expliquen com fer-ho. En el cas de productes com
el xampú o el desodorant, es poden substituir per
formats sòlids sense envàs de plàstic. L'Anna apunta
un altre benefici de deixar de consumir certs productes de neteja i és que la majoria, i especialment

Utilitza sabons sòlids, pots reutilitzables, tovalloletes de roba, maquineta d'acer, raspall de dents de bambú, etc.

remarca el poder que tenim com a consumidors i
lamenta que no l'estiguem utilitzant. "Si deixem de
consumir certs productes, deixaran de produir-los",
assegura. Dit de manera simple, es tracta de tornar
a viure com ho feien els nostres avis.

Idees per reduir
Per apropar-nos al Zero Waste, en primer lloc cal eliminar completament tots aquells productes embalats

Report 1872 - Zero Waste.indd 5

Arxiu

els detergents, són molt tòxics.
Per acabar, i per descomptat, cal eliminar les
compres compulsives amb coses que no necessitem
i apostar per la compra de segona mà.
En general, l'Anna assegura que cal molta educació,
tant en infants com en adults, i sobretot pressionar
els governs perquè declarin l'emergència climàtica,
com ja van fer el Regne Unit i Irlanda al maig, i que
canviïn les lleis sobre l'ús del plàstic.

5/6/19 17:29

Ciutat

núm. 1872 / del 7 al 13 de juny de 2019

Millores als polígons industrials
de ponent

Les subvencions per a
la millora d'edificis ja
es poden demanar

Les obres van començar a finals de maig.

Edifici a Mataró.

Cedida

Cedida

L'Ajuntament ha iniciat les obres per a la reactivació
econòmica de la zona amb una inversió de 2M d'euros

El pressupost municipal
és de 600.000 euros

L’Ajuntament ha començat les
obres corresponents al Pla d’Acció
Integral de Millora dels Polígons
d’Activitat Econòmica de ponent
de Mataró, que es va presentar a
la convocatòria de modernització de polígons promoguda per la
Diputació de Barcelona. El projecte
té un pressupost de 2 milions d’euros, dels quals 1,7 milions d’euros
són subvencionats.
L’objectiu del pla és potenciar les
activitats econòmiques existents i
atraure’n de noves; adequar els
polígons d’activitat econòmica i el
sistema d’espais públics per millorar l’entorn urbà, i modernitzar els
serveis i les infraestructures per afavorir l’eficiència i competitivitat de
les empreses.
A finals de maig van començar les
obres corresponents a la millora de
l’accessibilitat i la vialitat als polígons
del Pla d’en Boet, les Hortes del Camí
Ral, el Rengle I i II, i Balançó i Boter.

Les subvencions de l’Ajuntament
per a la millora d'edificis ja estan en
marxa. La convocatòria per demanar
els ajuts estarà oberta fins al pròxim
30 de setembre i es disposa d'un pressupost municipal de 600.000 euros.
Per a tota la ciutat, les obres que
podran ser subvencionades són de
reparació estructural, façanes, cobertes, terrats, mitgeres, celoberts
i/o patis i instal·lacions generals detectades en l’informe de la Inspecció
Tècnica de l’Edifici (ITE) i que hagin
estat qualificades d'importants, greus
o molt greus. Les obres hauran d’haver
estat executades i finalitzades entre
l’1 de gener del 2019 i el 31 d’octubre del 2020.
En termes generals, la quantitat
és del 40% del cost protegit amb un
topall de 30.000 euros per edifici o
2.000 euros per habitatge, d’acord
amb el que s’estableix a les bases. A
més, els veïns que no sobrepassin un
determinat llindar de renda poden
sol·licitar un ajut addicional del 30% .
Les subvencions tenen com a objectiu fer front a les deficiències de
conservació del parc d’habitatges de
la ciutat i incidir particularment en
les comunitats amb més dificultats
per afavorir la cohesió social i territorial del municipi. | Red.

Millora de l’enllumenat
Paral·lelament a les obres de millora
de l’accessibilitat i la vialitat s’està
executant la renovació de l’enllumenat públic del polígon del Pla d’en
Boet. Els treballs afecten sis quadres
d’enllumenat d’un total de 14 carrers
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on se substituiran les lluminàries
per tecnologia led i s’implantaran
nous punts de llum amb columnes
de 9 metres d'alçada per reforçar la
il·luminació de les cruïlles i millorar
la seguretat ciutadana.
Altres actuacions
El consistori preveu fer altres actuacions, com la semaforització les
cruïlles de la via Sèrgia i l’avinguda
de Lluís Companys amb el carrer
de Manuel Carrasco i Formiguera,
la instal·lació de càmeres de videovigilància, l’estesa de fibra òptica, la
instal·lació d’una nova electrolinera
o replantar i millorar l’arbrat.
També es preveuen actuacions de
promoció de l’activitat econòmica i
foment de la cooperació entre empreses, com la creació d’un portal
online de promoció i geolocalització
d’aquests polígons d’activitat econòmica i de les empreses que hi estan
ubicades. | Red.

9.100 empleats
Les 690 empreses
instal·lades als polígons
industrials de ponent
donen feina a més de
9.100 persones
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Sèniors
Canvis generacionals
Tradicionalment el cicle vital d'una
persona, amb moltes petites variacions, era repetit pels seus descendents. Des d'una perspectiva de gent
gran els nostres fills varen tenir una
joventut molt semblant a la nostra.
Aquesta situació no es produeix en
els nostres nets, els quals enceten
una nova cultura, la de les noves
tecnologies, produint-se una clara
ruptura en el cicle vital tradicional.
Històricament es consideren tres
models diferents d'adquirir coneixement, en els que inicialment els
pares ensenyaven als seus fills, per
passar després a que els pares i els
fills aprenguessin conjuntament i
per arribar finalment a l'actual, en
el que els pares aprenen dels seus
fills, qüestió que els avis també cal
que tinguin en compte per aprendre
dels seus nets, si volen continuar
estant al dia.
Per a la gent gran es fa difícil entendre i adaptar-se a aquesta nova
cultura que trenca molts motllos de
la cultura tradicional, la que la gent
gran entén de tota la vida. La realitat, però, és que aquests motllos
no serveixen, han quedat obsolets
i encara que es faci difícil assimilar-ho, la gent gran ha d'intentar
fer tot el possible per acceptar-los.
El mateix succeeix en la nova i
llarga edat sènior que configura un
nou cicle vital amb una qualitat de
vida cada vegada més alta i totalment desconeguda per les generacions anteriors. El moviment sènior
constata que la societat del segle
XXI, caracteritzada pels canvis de
tot tipus, afecta a tota la població,
però sobretot a la gent gran, que
encara no ha trobat el paper històric que li pertoca assumir.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293

Apunts
psicològics
El complex de Telèmac (2/4)

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

La tensió era màxima contra el desordre, que en deien llei. Una llei
que tapava el desordre. La constància de Telèmac era magnífica.
Cada dia sense perdre l'esperança
anava a la platja. Es mantenia junt
amb la mare i al costat del desig
de l'ordre, de la confiança, de la
lluita, de la responsabilitat. De la
llei raonable i justa.
Un dia un home pobre va arribar
a la porta del palau. Els guardians
el van fer fora. No tenia un bon
aspecte. Era sospitós. Mare i fill
no el van reconèixer immediatament. Però, una intuïció femenina i un desig de trobar el pare van
fer que poguessin reconèixer-lo.
Era el pare.
El rei havia tornat però no de
forma solemne perquè ho haguessin impedit, sinó de forma
silenciosa. Més eficaç. Els tres
van fer un bon equip. Van fer fora
del Palau d'Ítaca els sàtrapes, els
malèvols, els usurpadors. La llei
de la força, del codi, de l'abús va
ser reemplaçada per la Llei de la
paraula, de l'ordre, del respecte.
L'estat de dret o del diàleg es va
imposar a la dictadura, a la imposició. Telèmac va poder créixer
adequadament: Ordre, disciplina
i sobretot, responsabilitat. El pare
donava exemple. Era un líder amb
tot: paraules i fets,
Veiem que les coordenades socials mundials estan demanant una
altra mena d'autoritat o de llei. Ha
emergit una nova consciència. No
exclou l'autoritat, que ve del llatí:
augere i significa fer créixer, progressar, avançar.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Agenda
Guia cultural

EL MÓN MÀGIC D'OZ,
REINTERPRETACIÓ D'UN CLÀSSIC
Dilluns

10
de juny
19 h //
Teatre Monumental (La
Riera, 169. Mataró) //
Tallers Aula de Teatre.

E

El grup taller d'integració teatral de l'Aula de Teatre, dirigit
per Jaume Ametller presenta una
adaptació d'El món màgic d'Oz,
l'obra de Lyman Frank Baum. Com
expliquen des de la companyia,
l'obra s'ha "manipulat, interpretat
i reinterpretat" amb el seu propi i característic llenguatge
teatral. L'obra és un dels
19 tallers de teatre i dansa
contemporània realitzats
per l'Aula de Teatre durant
tot el juny, amb la intenció
de presentar el treball realitzat al llarg del curs 2018-2019.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
DJ sessions
Divendres 7 juny / 19 h / Antiga
Casa Paco (c. Sant Cristòfor, 16.
Mataró)
Sessió amb la DJ britànica Bridge i
el DJ mataroní Poetry Boy. Festival
música indie Sonic June.

Programa especial final de temporada del Radiocassette
Dissabte 8 juny / 17.30 h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Últim programa de la temporada
del Radiocassette de Mataró Ràdio,
amb les actuacions en directe de
Namina i Muttura. Festival música
indie Sonic June.

Vermut musical: 'Her Little
Donkey' i 'Chaqueta de Chandal'

'Ju'

Dissabte 8 juny / 12 h / BarRestaurant Excorxador (c.
Herrera, 59. Mataró)
Vermut musical amb el grup de
punk i pinzellades d'electrònica, i
amb un dels grups indie més prometedors de l'escena nacional.
Festival música indie Sonic June.

Dissabte 8 juny / 21 h / Les
Clarisses (c. Santa Clara, 18-14.
Arenys de Mar) / 6 €. Entrades
a: www.essencials.cat
Revisió dels seus anteriors treballs
amb petites pinzellades del futur
disc. Dins del cicle de concerts
Essencials.
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Nit electrònica
Dissabte 8 juny / 20.30 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Amb el mític duet Balago, referent
de l'electrònica catalana, i artistes
com Nara is Neus, i els projectes
locals de Víbora Umbra i Iou3R.
Festival música indie Sonic June.

Discconcert: 'Aldarull'
Diumenge 9 juny / 17 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Entrada: 5 €.
Concert del grup que versiona la
música de grups consolidats del
panorama musical català, i sessió de discoteca organitzada per
l'associació Entramat i dirigit a
persones amb diversitat funcional.
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nda

MÚSICA /

TEATRE /
Festival Sense Portes
Dies 8 i 9 juny / Diversos Espais
de la vila d'Argentona
7a edició del Festival d'arts al
carrer, amb la participació de
més d'una vintena d'espectacles
per a tots els públics, un espai
obert a tot tipus propostes.

Reina del soul
Divendres 7 juny / 20 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Gratuït
Alumnes dels cors escènic, jove,
d’adults, english i a capella fan
un espectacle en homenatge a
Aretha Franklin a través de les

Dones musicals
Dimarts 11 juny / 20 h / Saló de
Pedra (c. Gran 61. Argentona)
Concert del Cor Escènic, un cor de
8 noies, en el que el tema principal
serà la dona.

"Plàstic", grup Dansa Creativa B
(8 a 10 anys). 20 h, "Mamma mia!",
grup de Teatre Musical.
Diumenge 9 juny: 12.30 h, "Quan
de sobte...", grup tast Teatral B.
19 h, "La casa de Bernarda Alba",
grup Aula júnior 16 anys.

TEATRE I DANSA //
'La núvia portava cua'
Robin Hood
Dies 8, 9 i 10 juny / 18 h / Sala
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró)
/ Platea: 16 €. Amfiteatre: 14 €.
També: 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.

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Dissabte 8 juny: 12.30 h Can Gasso,
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Diumenge 9 juny / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 7 €.
Obra de Lluís Coquart, amb el grup
de teatre del Casal de Gent Gran
Jaume Terradas.

'Romeu i Julieta'
Dimarts 11 juny / 20 h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47. Arenys
de Mar) / Ant.: 15€. Taq.: 17€.
Ballet de Serguéi Prokófiev basat en l'obra de Shakespeare.
Retransmissió en directe des de
la Royal Opera House de Londres.

INFANTIL //
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 7 juny / 20 h: "Club dels
Superagents Lectors i Club dels
Setciències", sessió de cloenda.
Dimarts 11 juny / 17.30 h: La petita
hora del conte: "Entresons", a càrrec de la Companyia La Botzina,
per a infants de 0 a 4 anys.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 7 juny / 17.30 h: El conte
de la Rotllana: 'En Dog i els llibres',
de Louise Yates.
Dimecres 12 juny / 17.30 h: Art
Time: 'Escher', amb taller d'activitats plàstiques.
Dijous 13 juny / 17.30h: Els Dijous
a la Biblio... en anglès: 'The shy
fly’s house', d’Eva Mejuto.
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FAMILIAR /

SARDANES /

Matins familiars al Mercat

Ballada de sardanes

Dissabte 8 juny / 11 h / Mercat de
la Plaça Gran (Mataró)
Sessió de contacontes per als petits de la casa, a càrrec de Buc de
Llibres, a l'aire lliure i en un entorn
molt agradable. Organitza: Unió
de Botiguers de Mataró.

Dissabte 8 juny / 19.15 h / Plaça
de Santa Maria (Mataró)
Ballada de sardanes, oberta a
tothom, amb l'acompanyament
de la Cobla Ciutat de Granollers.
Organitza: Agrupació Sardanista
Santa Anna.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 8 juny / 18 h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró).
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques de
la Nau Gaudí. A partir de 5 anys.

'Volums que ens parlen'
Diumenge 9 juny / 12 h / Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar, amb visita a l'exposició i taller de manualitats.

Buc de contes
Dimecres 12 juny / 17.30 h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Ara no, Bernat'
de David McKee.

VARIS //
Jornada per al manteniment
de les Fonts d'Argentona
Diumenge 9 juny / De 8 a 11 h /
Trobada als pins de Can Gallart,
al costat de la Velcro (Argentona)
Neteja de les fonts i el seu entorn,
manteniment de les mines i els
pous, adequació de l'entorn, desbrossar. Cal portar esmorzar. Roba
i calçat adequat.

III Mostra de Cinema de
Muntanya de Mataró
Dijous 13 juny / 20 h / Foment
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) /
Donacions voluntàries de productes alimentaris
Visionat del documental Amazigh,
4.167, d'Eduard Jornet i Alícia
Almiñana. Catalunya, 2017. 50 min.
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XERRADES I LLIBRES//

'La plaça Gran i els seus
entorns'

'Inteligencia artificial y armas
letales autónomas'

Dijous 13 juny / 19 h / Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics (Pl.
Can Xammar, 2. Mataró)
Presentació del llibre de la mataronina Pilar González-Agápito.

Divendres 7 juny / 20 h / Saló
de Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Presentació del llibre a càrrec de
l'autora, Roser Martínez Quirante.

Català a bon ritme!
'Comunicació i xarxes socials
aplicades a projectes musicals'
Dissabte 8 juny / 11.30 h / Centre
Cívic Cabot i Barba (Pl. Miquel
Biada, 5. Mataró)
Conferència de Carles Martínez,
cofundador d'IndustriaMusical.es.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 11 juny / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (C. Prat de la Riba,
110. Mataró) / Cal inscripció prèvia
Tertúlia literària al voltant de la
novel·la "La pell freda", d'Albert
Sánchez Piñol.

Talking about...
Dijous 13 juny / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Tertúlia literària en anglès, al voltant de l'obra The Joy Luck Club,
d’Amy Tan.

'Passat, present i futur del
cooperativisme'
Dijous 13 juny / 19 h / Can Marfà
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Taula rodona. Diversos experts i representants del món cooperatiu reflexionaran sobre el passat, el present i el futur del cooperativisme.

Dijous13 juny / 11 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Cicle de tertúlies de lectura fàcil
orientat a persones que vulguin
adquirir l'hàbit de llegir i expressar-se en català.

TALLERS I CURSOS //
Taller de dibuix sobre la tècnica prerrafaelita
Dissabte 8 de juny / d'11 a 14 h i de
15 a 19 h / Escola de Belles Arts
Pedrera (Camí Fondo, 4. Mataró)
/ Inscripcions: 685.975.120.
Tècnica pictòrica que permet potenciar la lluminositat del quadre.

FESTES I FIRES //
Festa del barri de l’Havana
Fins al 16 de juny / Barri de l'Havana (Mataró)
Dissabte 8 juny: 22.30 h, Correfoc
infantil amb La Momeroteta, el
Dragalió, els Diablons de Mataró
i el Basilisc.
Diumenge 9 juny: 8 h VI Trobada
de cotxes clàssics al Callao Passeig
del Callao. 10 h Passejada Popular
desde la Plaça de l'Havana.
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FIRA /
Fira Port Balís Marina Day
Dissabte 8 juny / Port Balís
5a edició amb noves i variades
propostes per a tota la família:
activitats nàutiques, inflables, desfilada de moda, Fira Gastronòmica
i música en directe. Gas Quiet
Market (dies 7, 8 i 9 juny).

Fira d'atraccions de Primavera
Del 7 al 16 de juny / Nou Parc
Central de Mataró
Fira d'atraccions, fireta de primavera i zona de bars.

Vins d’Alella maridats amb
documents i delicadeses del
Maresme
Dies 7, 8 i 9 juny / De 10 a 14 h /
Arxiu Comarcal del Maresme (C.
d’en Palau, 32. Mataró) / Reserves
a: 93.758.24.59
Tast de vins d’Alella i degustació de
productes de qualitat i proximitat.
Visita al celler museïtzat de Can
Palauet. Visita comentada a les
instal·lacions de l’Arxiu. Exposició
de documents relatius a la història
vitivinícola del Maresme.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana
Des de fora de Mataró
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h
Preu segons operador

Visita Guiada a la Vil·la romana
de Torre Llauder
Dissabte 8 juny / 12 h / Vil·la romana de Torre Llauder (Av. de
Lluís Companys, s/n. Mataró)
Visita guiada a les restes d’una
vil·la romana de l'època d’August
(final del segle I aC).

La Casa Coll i Regàs, com a
mostra d'una època
Dies 8 i 9 juny / Ds. 18 h i Dg. 12 h
/ Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(c. Argentona, 55. Mataró) / Preu:
7 €. +65 i aturats: 6 €. -14 gratuïta.
Reserves: T. 682 156 765.
Visita guiada centrada en un context històric marcat per la revolució industrial, la transformació
urbanística i la burgesia.

Dissabte 8 juny / 18 h / Des de
l'Ajuntament de Mataró (La Riera,
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vestigis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Oficines d’atenció ciutadana
De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> La Riera La Riera, 48

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I
RECURSOS PER A LES DONES

RUTES I VISITES //
Salve Iluro

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

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

(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

núm. 1872 / del 7 al 13 de juny de 2019

'Treballs de les puntaires de
Vilassar de Mar'

INAUGURACIÓ /

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.

'Sota mínims'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Inauguració: dissabte
8 de juny a les 19.30 h.
2a exposició individual de l'artista
Teresa Pera. L’exposició s’articula
a través d’instal·lacions, escultures
i làmines cal·ligrafiades.

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

8è Premi Biennal de Pintura
Torres García-Ciutat de Mataró

Biblioteca Pública Antoni
Comas (C. Prat de la Riba, 110.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró). Inauguració: divendres 7 de juny a les 19 h.
40 obres finalistes d'aquest premi
biennal de pintura, d'abast estatal.

Mataró). Fins al 15 de juny:
• 'Pompeu Fabra. Una llengua
completa'.
Fins al 15 de juny:
• 'Taller de dibuix i pintura de l'AV
Les Santes - Escorxador'.

'Homenatge a Mossèn Biscúter'
Centre Cívic Espai Gatassa (C.
Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró) / Inauguració: dimarts
11 de juny a les 18 h.
Exposició amb motiu del centenari
del seu naixement.

Elena Paredes 1955 - 1998
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) /
Inauguració: dijous 13 de juny a
les 19.30 h.
Exposició d'una vintena d'obres
de la Col·lecció Bassat.

'Reflexos'
Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Fins al 27 d'octubre.
Visita guiada: dissabte 8 de juny
a les 18 h.
Exposició de l'obra de Damià
Campeny (1771-1855).

'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.

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

'Jardí Pintat'

'Constelación Ardua'

'Catalunya, terra cooperativa'

Pati Guanyabens (c. Barcelona,
33. Mataró) / Del 7 al 26 de juny.
Exposició de Vórtice.

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

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró,

Ping-Pong | Correspondència
amb artistes

'Zona intrusa 12. Prendre la
paraula'

Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 7 de juliol.
Exposició dels alumnes 5è de l'Escola Montserrat Solà.

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

Carmen Bueno Narváez
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 23 de juny.
Exposició de pintures. Organitza:
Associació Sant Lluc per l'Art.
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Museu del Càntir (c. Església, 9.
Argentona) / Fins al 30 de juny.
Pintures de l'artista Marta Duran.

17, Mataró) / Permanents.
• 'Iluro, ciutat romana'.
• 'Mataró, ciutat mediterrània'.

'Mataró, capital del gènere de
punt'

'La Bruixa de la Pinta d’Or'

Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Exposició permanent.
Recorregut per l'evolució històrica
del teixit de punt a la ciutat.

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.

Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/exposicions
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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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Gent gran

núm. 1872 / del 7 al 13 de juny de 2019

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

AULES SÈNIOR /
Cloenda de curs - Aules Sènior
de Mataró
Dimecres 11 juny / 17 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Conferència 'L'ambigüitat de la condició humana', a càrrec d'Amador
Vega, Doctor i catedràtic en filosofia. I cloenda del curs.

CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència:
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

Gent Gran 1872.indd 3

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.

Associació de Gent Gran de
Rocafonda-Palau. C. Colòmbia,
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats del Casal: • Petanca,
jocs cartes, dòmino, escacs i billar.
• Jocs d’entreteniment, dijous. •
Ball, dissabte. • Coral • Excursions
mensuals. • Català, informàtica,
manualitats, sudokus.

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.

Casal de Gent Gran de Cirera.
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20 h.
• Activitats: Mandales de paper.
Sevillanes. Català (divendres). Ball
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns i dimecres). Informàtica (de
dill a dij). Patchwork (divendres).
Petanca (grup femení dimecres de
17 a 19 h i grup masculí cada dia
de 10 a 12 h). Manualitats (Dilluns
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda).
Pilates i ioga (dilluns i dimecres).
Jocs de taula. • Es fan tripletes
de petanca femenines (interessades contactar). • Necessitem
voluntaris per donar classes d'informàtica a gent gran.

Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj), taitxi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl i
dc), petanca (dl, dc i dv), memòria
(dl), pintura i dibuix (dl i dc), ball en
línia (dl), català (dt), informàtica (dc),
rummikub (dc), country (dc), pintura
sobre roba (dj), noves tecnologies
(dv), ping-pong (dv), teatre (dv).
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
www.totmataro.cat/gentgran

5/6/19 19:24

,
t
n
e
m
a
ll
i
z
Sen
ll
e
b
a
c
u
e
t
l
e
recupera

PREVENCIÓ DE LA CAIGUDA DEL CABELL
Plasma i Cèl·lules Mare
Mesoteràpia
Carboxiterapia

TRASPLANTAMENT DE CABELLS
Tractament eﬁcaç de la ALOPÈCIA
Tècnica FUE i FUSS

1a consulta
GRATUÏTA i
FINANÇAMENT
a la teva mida

Abans

Després

Ciutat
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Escena de la pel·lícula 'Amazigh, 4.167'.

Cedida

Ja és aquí la Mostra de Cinema de Muntanya
El Foment acollirà el 13 juny una nova sessió d'aquest certamen
Solidaritat: Redacció

Organitzada per l’Agrupació
Científico-Excursionista de Mataró
(AGRUPE) i la Unió Excursionista de
Catalunya de Mataró, la Mostra de
Cinema de Muntanya de Mataró té
com a objectiu fer difusió dels esports de muntanya i promoure del
cinema català.
La mostra va començar el 6 de juny
amb la presència de Toni Cruanyes,
Dani Tavares i Joan Salarich, amb
la projecció de 'Return to Mount

Kennedy', i continuarà el 13 de juny
a les 20 h amb Eduard Jornet en una
sessió en què es projectarà 'Amazigh,
4.167'. Tot seguit, es farà una taula
rodona sobre les curses d'ultra trail,
amb el mateix Jornet, acompanyat de
Jessed Hernández, Pol Capell, Mario
Lloret i altres participants.
Una causa solidària
La mostra col·labora amb Càritas
Mataró, de manera que l'entrada
serà a canvi de la donació d'oli, llet,
llegums cuits o sucre, o una aportació

monetària voluntària. Es poden recollir els tiquets a l’Agrupe (passatge
del Pou D’avall, 1) o a la UEC (carrer
Nou, 29), i també el mateix dia 30
minuts abans de la sessió.
Les novetats
Enguany s’organitza un concurs
d’Instagram. Per participar, s'han de
penjar fotografies relacionades amb
la muntanya i etiquetar la Mostra
de Cinema. Consulteu les bases a
Mostracinemamuntanyamataro.
wordpress.com. | Red.

La pel·lícula
Dijous 13 de juny. Projecció d''Amazigh, 4.167', dirigida per Alicia
Almiñana i Eduard Jornet (Catalunya, 2017).
Productora: Ralda World
Durada: 50 minuts
Guió, muntatge i so: Manel Almiñana
Sinopsi: En Jamal i en Hamid són dos joves amazics que viuen a la
vall de l’Imlil, prop del Toubkal, i participaran per primer cop en la
cursa ultra trail que se celebra cada any a la zona. Apadrinats per
l’Eduard Jornet els seguirem abans, durant i després de la cursa,
on coneixerem els costums i tradicions del seu poble berber, a més
dels seus somnis i anhels. Viurem la cursa també de la mà d’altres
protagonistes, ja siguin organitzadors, corredors, voluntaris… Tot
un univers al voltant d’una cursa en terreny amazic on el cim més
alt arriba als 4.167 metres.
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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 |
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DEL 7 AL 13 DE JUNY DEL 2019

NO HI HA CARAMBOLA

El Club Hoquei Mataró guanya l'últim partit,
però es queda sense ascens a l'OK Lliga
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el tot Esport

MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor "tot esport"

Les coses del temps primaveral
El que s'ha d’aconseguir per damunt de tot és actuar amb esportivitat
Fa temps algú em va dir que la millor manera d’encertar el pronòstic
del temps era dir que seria semblant
al del dia anterior. Així s'obté un alt
percentatge d’encert. Només fallaves els dies que canviava respecte a
l’anterior, i això no és gaire habitual.
Una cosa semblant passa en el món
dels esports d’equip. Quan acaba la
temporada, tothom intenta acomplir
els seus objectius. Per a uns pocs “el
temps millorarà” i pujaran de categoria o quedaran campions. Per a
uns altres pocs “el temps empitjorarà” i baixaran de categoria. Per a la
gran majoria “el temps seguirà sent
el mateix” i es mantindran on eren,
cosa que tampoc és dolent.
Aquest passat cap de setmana, meteorològicament parlant, el
temps va ser molt bo. Això, clar, segons del costat des del que es miri.
Per aquells als que els agrada anar
a prendre el sol, va ser un bon dia
de platja encara en plena primavera. Però no va ser tan bo per als que
encara es mantenen en competició
i van quedar gairebé deshidratats

El Personatge

dintre dels pavellons esportius o
corrent darrere d’una pilota sota
el sol.
En aquest calorós primer cap de
setmana de juny teníem dos punts
de principal interès pel que fa a
l’esport de casa nostra i a possibles
"canvis de temps".
Per un costat l’equip del Club
Hoquei Mataró tenia l’oportunitat
d’assolir l’ascens a l’OK Lliga. Però depenia d’altres... i ja se sap que això no
sol acabar tenint bones conseqüències. L’equip d’Albert Larrea va guanyar,
però els equips que havien de fallar
no van fer-ho, jugant contra equips
que no tenien res en joc. Vaja que per
a l’equip mataroní no canviarà la categoria la temporada vinent.
L’altre moment important el teníem al Municipal del Centenari
on la UD Cirera jugava l’anada de
la promoció d’ascens. Amb un gran
ambient a les grades l’equip local
va remuntar un 0-2 en els darrers
minuts per empatar i per poder anar
amb esperances a Badia del Vallès.
En el tram final es van viure

AINA FLORENZA

jugadora del CH Palau de Plegamans

moments de tensió, producte dels
nervis. Els visitants, que creien tenir
el partit guanyat, es van posar nerviosos, en veure's igualats. Alguns
seguidors locals van aprofitar per alterar-los encara més. El porter suplent
dels visitants per tallar l’acalorament
de la discussió va optar per un mètode ben poc ortodox com va ser tirar aigua als seguidors que es ficaven amb
ells. Ni uns ni els altres van actuar bé.
Hem de tenir en compte que, tot i que
estigui en joc un ascens, estem en un
esport no professional i s’ha d’actuar
amb la màxima esportivitat tant a
dintre com a fora del camp.
És com el temps, sobretot aquest
tan benèvol que tenim al Maresme.
No és massa greu que faci una mica
més de fred o una mica més de calor. Potser l’equip que pugi tindrà
una temporada dolenta i en canvi
el que es mantingui s’ho passarà la
mar de bé a la part alta de la classificació guanyant partits. La vida
continua i no ens hem de fer mala
sang... Per damunt de tot respectem-nos a dintre i a fora del camp.

Staff el

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1577 | 2A èPOCA
Telèfon: 937 907 098
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Ha estat la segona màxima
golejadora de l'OK Lliga

Col·laboren en la Redacció:
Josep Gomà, Gisela Ferrer,
Daniel Ferrer (fotos), Jordi Gomà
i els serveis dels clubs.
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HOQUEI PATINS

OK LLIGA Plata Mas
S'acaba en quart lloc

No hi ha miracle per al CH Mataró
a la pista del Raspeig

26a jornada (1 de juny)
Raspeig - CH MATARÓ .........................2-4
Arenys de Munt - Manlleu ................... 5-3
Maçanet - Barça B ..................................7-6
Alpicat - Vilanova ................................... 8-1
Sant Feliu - Tordera............................... 4-2
Vilafranca - Palafrugell..........................2-4
Liceo B - Taradell ................................... 4-9

Classificació final:

Palafrugell i Taradell 47; Alpicat i
CH MATARÓ 46; Manlleu 42; Maçanet
i Vilanova 38; Vilafranca 34; Tordera 33;
Arenys de Munt, Barça B i Liceo B 32;
Sant Feliu i Raspeig 19.

Acaba una lliga molt
igualada als dos extrems

Finalment han assolit l'ascens dos
equips que tot just van arribar als llocs
privilegiats la jornada anterior, Palafrugell i Taradell, aprofitant les ensopegades dels dos primers, Alpicat i Manlleu,
i del Mataró la jornada anterior, que
si hagués guanyat a Arenys de Munt
es posava líder. El Sant Feliu ha salvat
la categoria "in-extremis", després
d'ocupar la cua de la classificació des
del novembre, ja que ha fet una recta
final molt notable que els ha servit per
atrapar al Raspeig, que és qui baixa.

C. d'Espanya Fem16
El CH Mataró continua
sumant èxits de la base
L'equip Fem16 del club va guanyar el
Campionat d'Espanya sub16 femení disputat a Alcañiz el passat cap de setmana.
L'equip format per Martina Juncà, Vinyet
Juncà, Queralt Oriol, Emma Correa, Ester
Anglas, Marlena Rubio, Laura Franco,
Nina Almirall, Olga Juanola, Gal.la Solé i
Dana Anton, entrenades també per Albert Bou, va estar intractable, guanyant
els quatre partits del grup per golejada,
superant a l'Alameda de Osuna a semifinals, i imposant-se a l'Sferic Terrassa a la
final per 1-3.
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Al final, decepció als dos costats. | chm

L'equip d'Albert Larrea es queda
a un sol punt de l'ascens, i del
títol d'OK Lliga Plata
El CH Mataró, tot i estar a un sol punt
de l'ascens abans de jugar-se la darrera
jornada, ho tenia molt complicat per
acabar en una de les dues posicions
d'ascens a OK Lliga. A part de guanyar
a la pista d'un Raspeig que es jugava la
permanència, els mataronins havien
d'estar pendents dels partits dels tres
primers classificats, esperant com a
mínim que dos fallessin.
L'equip d'Albert Larrea sí que va fer
la seva feina, guanyant a l'equip alacantí, però la lògica es va imposar en
els altres partits que formaven part de
l'equació. D'aquesta manera ha acabat
pagant una segona volta molt per sota

2
4

CP RASPEIG
CH MATARÓ

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

del que s'esperava, ja que a l'equador
de la competició el Mataró era líder
amb vuit punts de renda sobre el segon.
Cantero va avançar al seu equip al
minut nou de partit, però els locals van
poder empatar tot just a l'inici de la segona meitat. Cusachs va fer l'1-2 vuit
minuts més tard, i Lladó va sentenciar
quan en quedaven menys de nou pel
final. Encara va haver-hi temps perquè
Florenza fes l'1-4, i els locals van fer el
definitiu 2-4 ja dins l'últim minut, sense
temps per materialitzar el seu miracle.

Toca guanyar a casa per ser cinquenes
2
0

CP JONQUERENC
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Marta
Soler, Adriana Chiva, Aina Lleonart, Eva
Requena i Marina (del 1a Catalana).

En un partit igualat, decidit
per petits detalls, les locals van
poder forçar el desempat
L'equip d'Albert Bou viatjava a la
Jonquera amb les baixes de les tres jugadores –Rubio, Anglas i Juanola– que
estaven disputant el campionat d'Espanya Fem16, a més de Fontdeglòria,
Milla i Manzanares per motius laborals, però tot i això van disputar el
partit, que es va decidir per petits

detalls, i les locals van poder imposar-se per 2-0. D'aquesta manera van
forçar el tercer partit, que es jugarà
avui divendres 7 a les 21:50h. Serà el
darrer partit de la temporada, en el
que l'equip ja comptarà amb les tres
campiones d'Espanya Fem16, i en cas
de guanyar acabaran en cinquè lloc de
la lliga Nacional Catalana femenina.
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El Molinos elimina el CE Mataró i continua endavant
a la Copa Catalunya Amateur

Els dos equips abans del derbi i una acció del partit. | JGN

El campió de 3a va superar el de
2a després d'un empat a dos i
una llarguíssima tanda de penals
La UD Molinos va superar el CE
Mataró, després d'una llarguíssima
tanda de penals, i continua endavant
a la Copa Catalunya Amateur que disputen els campions de les diferents
categories. El campió de 3a va demostrar un molt bon nivell de joc i va eliminar el de 2a en el derbi disputat el
dijous al vespre al Municipal de Vista
Alegre Molins.
En el moment de sortir al camp els
dos equips ja es van fer mútuament el
passadís pels seus títols de campions
i després el matx es va disputar enmig
d'una total esportivitat.
Des del primer moment es va veure
que l'equip local estava molt ben plantat en defensa i a l'equip groc-i-negre

li costava arribar a crear situacions
de gol.
En un contraatac local Joan va servir una pilota en profunditat perquè
Javi Bustos, l'ex-jugador groc-i-negre,
marqués el primer gol, superant la sortida de Pol, que uns moments abans ja
s'havia lluït en una bona intervenció.
No va ser fins a l'últim minut de la
primera part que va poder empatar
el Mataró. Ho va fer arran d'un penal,
força protestat dels blanc-i-blaus, i que
va transformar Samuel Bayón.
A la represa el Mataró va començar creant alguna oportunitat a peus
d'Aitor, però novament es va avançar
el Molinos amb un gol d'Artero des
de dins de l'àrea petita. Els de Raul
Monroy ja van atacar a la desesperada
i en l'última jugada del partit Isma va

2
2

UD MOLINOS (9)
CE MATARÓ (8)

UD MOLINOS: Dani, Hèctor (Pereira
58'), Sergio López, Artero, Mamadou, Isra
(Jordi Cano 84'), Joan, Serfgi Carmona
(Micky 84'), Javi Bustos (Alberto 73'), Toni
Martín (Rubén 58') i Jorge (Uri Martín
84').
CE MATARÓ: Pol, Andoni, Isma, Adrián,
Víctor Yustos (Mamadou 70'), Parri (Aitor
Vàzquez 75'), Ferran Barrera (Sergi 46'),
Aitor (Marc Pascual 75'), Kique, Ricky (Uri
58'), Samuel (Toni 58').
GOLS: 32' BUSTOS (1-0); 44' SAMUEL de
penal (1-1); 62' ARTERO (2-1); 90' ISMA (22). En la tanda de penals el Molinos en va
marcar 9 de 13 i el CE Mataró només 8.

empatar i es va anar a una llarguíssima tanda de penals que no es va decidir fins a la 13a ronda. que va fallar
el Mataró i va marcar el Molinos, per
passar ronda en la Copa Catalunya.

Imatges del triangular de veterans contra l'Alzheimer
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La fe permet al Cirera mantenir l'esperança d'ascens

Frank en el moment de marcar i celebrant el primer gol. | DANIEL FERRER

Els grocs perdien per 0-2 quan
quedaven dos minuts i van
aconseguir empatar
G Gran ambient al Municipal del
Centenari per viure el partit d’anada
de la promoció d’ascens a 2a. L’equip
de Polo, amb dos gols en els darrers
minuts, va recuperar al final l’esperança de poder assolir l’ascens, que
es veia molt negre a dos minuts del
final quan el marcador estava en 0-2.
Se sabia que l’eliminatòria seria
dura. El rival, el Badia, és un dels equips
més golejadors de totes les categories
catalanes i ho va demostrar amb un
joc incisiu i vertical, que els va proporcionar dos gols a la primera part.
Una mica abans de la mitja hora Toni
va fer una gran aturada, però la jugada
va continuar i va acabar amb la pilota
a la xarxa. I quan encara s’estava paint
el gol un davanter visitant va marcar
de vaselina des de trenta metres. Va
ser una galleda d’aigua freda de la
qual els cirerencs van tardar a refer-se.
A la represa l’equip local va sortir amb empenta i cinc minuts quan
Izar s’anava a plantar davant el porter
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visitant va ser travat fora de l’àrea i el
defensor visitant va veure la targeta
vermella. Agus va llançar la falta molt
bé però va començar el recital del
porter visitant.
L’equip groc a partir d’aquell moment es va mostrar absolutament superior, davant un equip vallesà tancat
al darrere i buscant algun contraatac
per sentenciar. En un d’ells Toni va
evitar el tercer.
El Cirera, tot i que el públic s’anava
impacientant, movia molt bé la pilota amb paciència, i van anar arribant
ocasions salvades sempre per les intervencions del porter o per cames
dels defenses.
L’electrònic assenyalava ja el minut
88, però el Cirera continuava atacant
amb criteri i va arribar el premi en
una falta lateral que Frank va acabar
rematant quasi sobre la línia de gol.
En la jugada següent a la sacada
de centre Izar va ser caçat per darrere de forma molt dura en el centre
del camp i l’autor de la falta va veure
una justa vermella directa, deixant el
Badia amb nou.

2
2

UD CIRERA
BADIA DEL VALLÈS

UD CIRERA: Toni, Isaac (Aleix Tarrés
46’), Karamba, Palau, Ximillo, Juako, Yustos (Frank 69’), Agus, Baba (Gianluca 82’),
Cristian R. (Carlos Flores 76’), Izar.
GOLS: 27’ Marc López (0-1); 31’ Rebollo
(0-2); 88’ FRANK (1-2); 89’ XIMILLO (2-2).

Amb la tensió palpant-se al camp,
a les banquetes i a la grada va arribar
en una rematada de Ximillo dintre
l’àrea. I encara Juako va tingut l’última oportunitat en una gran xut des
de la frontal que va salvar un defensa
quan ja es cantava el gol. L’eliminatòria
queda totalment oberta...

La decisió el diumenge al
Municipal Sergio Busquets
La UD Cirera anirà el diumenge (12
hores) a Badia del Vallès amb la confiança que dona el fet d’haver estat
millor sobre el terreny de joc. Però
a la vegada amb el respecte que ha
d’implicar enfrontar-se a un equip que
ha fet més de 100 gols aquesta temporada. Està clar que els grocs han de
marcar, però això ho han fet en tots
els partits que han jugat fora de casa
des que els ha agafat José M. Polo.
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Resum
El Joventut Mataró
acaba en un molt
bon cinquè lloc

El masculí del Joventut Mataró repetia
amb Jordi Fernàndez a la banqueta i
ha millorat notablement la campanya
i la classificació de la temporada anterior. Fa un any l’equip del Joventut va
acabar en 8è lloc amb 31 punts i ara ha
pujat tres llocs amb 7 punts més. S’ha
quedat a només dos punts d’assolir la
millor classificació de la història a la 1a
Estatal, que s’havia aconseguit la temporada 2010-11 i ha repetit la 14-15, amb
un quart lloc.
El campió ha estat la UE Sarrià
que en les fases d’ascens ha pujat a
la Divisió de Plata Estatal, i han baixat
Salle Bonanova i Sant Vicenç.
Classificació final: UE Sarrià 50, Sant
Quirze 49, Sant Esteve Sesrovires
39, La Roca 39, JH MATARÓ 38, OAR
Gràcia 35, Granollers B 34, Esplugues
31, Sant Cugat 27, Palautordera
26, Salle Montcada 23, Sant Joan
Despí 20, Poblenou 19, Sant Esteve
Palautordera 19; Salle Bonanova 18,
Sant Vicenç 13.

DADES ESTADÍSTIQUES

L’equip groc-i-negre ha estat molt regular al llarg de la temporada, amb el
mateix número de punts a cada volta
i mantenint-se sempre a la part alta i
durant 10 jornades (entre la 16 i la 25) en
el tercer lloc.
Primera volta: Sarrià 26, Sant
Quirze 23, La Roca 21, JH MATARÓ
19, Granollers B 18, S.E. Sesrovires 17,
Esplugues 17, Palautordera 16, OAR
Gràcia 15, Salle Montcada 13, Sant
Cugat 12, S.E. Palautordera 10; Sant
Joan Despí 9, Poblenou 9, St Vicenç 8,
Salle Bonanova 7.
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Segona volta: Sant Quirze 26, Sarrià
24, Sant Esteve Sesrovires 22, OAR
Gràcia 20, JH MATARÓ 19, La Roca
18, Granollers B 16, Sant Cugat 15,
Esplugues 14, Sant Joan Despí 11,
Salle Bonanova 11, Palautordera 10,
Salle Montcada 10, Poblenou 10, Sant
Esteve Palautordera 9; Sant Vicenç 5.
CASA-FORA / L’equip mataroní ha
tingut un molt bon balanç fora de
casa on només ha perdut 5 partits. El
Sant Quirze ha fet el ple de punts a
casa seva, però no li van valer per obtenir el títol i després també va fallar
a fora a les fases d’ascens.
Camp propi: Sant Quirze 30, Sarrià
27, La Roca 22, Esplugues 21, S.E.
Sesrovires 21, JH MATARÓ 20,
Granollers B 19, Sant Cugat 17, OAR
Gràcia 16, Palautordera 16, Bonanova
14, Montcada 13, Sant Joan Despí 10,
S.E. Palautordera 10, Sant Vicenç 9,
Poblenou 7.
Camp contrari: Sarrià 23, OAR Gràcia
19, Sant Quirze 19, JH MATARÓ 18, S.E.
Sesrovires 18, La Roca 17, Granollers
B 15, Poblenou 12, Esplugues 10,
Montcada 10, Palautordera 10,
SJ Despí 10, S.E. Palautordera 9,
Bonanova i St Vicenç 4.
GOLS / En l’aspecte ofensiu l’equip
mataroní acaba en el mateix lloc on
ha acabat classificat i en el defensiu
un lloc per sota, amb mitjanes de 28,2
gols marcats i 26,7 encaixats. En atac
s’ha millorat sensiblement respecte
l’any anterior on s’havia acabat amb
25,8 i en defensa molt semblant, ja
que havia estat de 26,3.
Gols marcats: Granollers B 921, Sarrià
884, Sant Quirze 879, OAR Gràcia
851, JH MATARÓ 847, Sant Cugat 837,
Montcada 824, S.E.Sesrovires 817,
Poblenou 817, S.E. Palautordera 810,
La Roca 806, Palautordera 795, Salle
Bonanova 794, Esplugues 779, Sant
Joan Despí 753, Sant Vicenç 747.

Joventut Handbol Mataró
primera estatal masculina

Gols encaixats: Sant Quirze 704,
Sarrià 727, La Roca 754, Sant Esteve
Sesrovires 767, Esplugues 786, JH
MATARÓ 802, OAR Gràcia 822, Sant
Joan Despí 838, Palautordera 841,
Salle Bonanova 841, Sant Vicenç
841, Sant Cugat 880, Poblenou 883,
Montcada 889, Granollers B 890, Sant
Esteve Palautordera 896.
RATXES / La millor ratxa positiva ha
estat la del Sarrià amb 14 partits sense
perdre i 13 triomfs consecutius. Ben a
prop el Sant Quirze amb 13. La pitjor la
de la Salle Bonanova amb 13 partits a
l’inici de lliga sense guanyar.
Resultats
Dels 240 partits del campionat hi ha
hagut 24 empats, o sigui exactament
un 10% (que és el doble dels de Divisió
Plata femenina). 92 partits han estat
guanyat pels visitants (38%) i 124 pels
locals (52%).

Els protagonistes
del Joventut Handbol Mataró
Han format la plantilla: Quico Sola (21
partits), Dani Torvisco (29) i Bassory
Tandian (22) porters; Jaume Pujol (186
gols, quart màxim golejador del grup,
jugant en els 30 partits), Manel Núñez
(118 gols, 26 partits); Oriol Vaqué (92 en
30), Jan Bonamusa (86 en 29), Bernat
Muñoz (70 en 21), Dani Aguilera (70 en
30), Bernat Bonamusa (67 en 27), Pablo
Vela (57 en 24), Oriol Prat (54 en 29),
Sergi Fuster (23 en 21), Max Anson (10
en 27), Javi Martín (9 en 25), Berenguer
Chiva (3 en 25), Benjamí Calvillo (1 en
12), Pol Colomer (5 partits).

5/6/19 18:10

S
·LE
Sin título-6 2

24/7/18 16:03

Sin título-6 3

24/7/18 16:03

RT

OBE

C/

NS A

A FI
A DI
D
A
C

PLAÇA
FRANÇA

www.win333mataro.com

M
A
L
,
CINE
S
5
L
E
RE D
rg
u
ARRE
b
D
(
s
H
4:00
LES 0
Estra

09B
1
l
ES)
oca
R

B

LES
EL·

SB
RA

G
UR
Ó
S
AR
T
AT
AN
ES
M
AL
A
T
CA
ND
OS
RO
S
Ï
A
SP
EL
D
DA
ON

S
RU

EL TOT 1872.indd 4

5/6/19 12:54

www.eltotesport.com | P. 7

FUTSAL / BÀSQUET

El Juvenil A del Ciutat de Mataró és nou equip
de Divisió d'Honor de futbol sala

Celebració de l'equip al final del partit. | cedida

Aconsegueixen l'ascens després
de guanyar els "play off"
El Juvenil "A" del Ciutat de Mataró va
assolir el diumenge passat l'ascens a
Divisió d'Honor. L'equip entrenat per
Carlos Camacho, Adrián Bazaga i Angel
Robles "Gigi" va desplaçar-se a Quart per
jugar l'eliminatòria del play-oﬀ davant
el campió del grup 1, el Blanesport; un
rival molt complicat que va guanyar la

seva lliga amb només una derrota i sent
l'equip més golejador de la categoria.
La primera part va estar molt igualada,
però la tranquil·litat dels de Blanes enfront de la precipitació dels mataronins
va fer que s'avancessin en el marcador.
Els groc i negres van anar entrant en
partit i creant ocasions, però el porter
rival va fer la feina aturant fins a 4 ocasions molt clares. L'empat va arribar amb

un xut de Rangel des del córner, amb
un rebot que va sorprendre el porter.
A la represa, ja amb menys pressió,
el Ciutat de Mataró va sortir més concentrat i dominant. Una bona jugada
entre Rangel i Andrés va propiciar el
segon gol i va avançar els groc i negres,
esclatant l'eufòria a les grades. Però encara quedava partit i calia estar atent.
Pol Piñol va ser decisiu a la porteria, negant al Blanes les ocasions d'empatar.
Aleshores, José Guijarro va convertir
un xut de córner que va entrar per tot
l'escaire. Quan faltaven només 5 minuts,
els mataronins tenien l'ascens a tocar i
calia mantenir la diferència. Però encara
faltaria un últim gol, en què van aprofitar una contra de David Caro per fer el
definitiu 4-1. El xiulet final va portar a la
consegüent festa de l'equip amb l'afició
que va desplaçar-se fins a Girona, i que
va animar des del minut 1 aportant un
gran ambient durant tot el partit.

Una cistella en l'últim segon envia el sènior B
de la UE Mataró a 1a Catalana
Els mataronins van perdre el
tercer partit del "play-out"
L'èpica del bàsquet va jugar en contra
del Grupo Marthe UE Mataró-SBM en
el partit que decidia la permanència a
Copa Catalunya a Castellar del Vallès.
El Mataró B ja va sortir poc endollat des de l'inici i això va permetre al
Castellar dominar el marcador, tancant
un primer quart 17 a 8. A l'inici del segon període va arribar el màxim avantatge pels locals, col·locant-se 22 a 8
al minut 12. Després, els mataronins
van aconseguir reduir distàncies, però
sense aconseguir capgirar l'electrònic
i arribant a la mitja part 32 a 25.
A la represa, la UEM es va posar les
piles, però el Castellar seguia castigant
des de triple, evitant així la remuntada. No va ser fins al minut 36 que els
mataronins van aconseguir empatar
a 57 i col·locar-se 5 punts per sobre
quan faltava 1 minut (52-57). Però els
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Partit lluitat amb final amarg. | A. San Andrés

castellarencs no havien acabat la feina,
i un triple els posava a només un punt
(67-68). El resultat va posar nerviós el
Mataró i va propiciar una inoportuna
trepitjada de la línia de banda, que
donava una última opció als locals.
Faltaven 6 segons pel final i van ser suficients perquè el Castellar capgirés el
resultat, amb una acció individual que
els va permetre molt fàcilment, en detriment de la defensa visitant, arribar

69 CASTELLAR
68 G.M. UEM-SBM
G.M. UEM-SBM: Puig (5), Cuixart (19),
Sanchez (8), Teixidó (2), Canovas (4) -cinc
inicial- Lluch (3), Serra (16), Cuadrado (2),
Moreno (7), Varela (2).
PARCIALS: 17-8, 15-17, 19-22, 18-21

sota cistella i, amb palmeig al rebot
que va acabar entrant la pilota, sentenciar l'eliminatòria. Amb la derrota,
els mataronins retonen a 1a Catalana.
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WATERPOLO

“Hem presentat un projecte molt ambiciós,
amb la intenció d’aconseguir grans coses”
Parlem amb Marina Zablith, entrenadora de La Sirena CN Mataró

L'entrenadora de La Sirena, Marina Zablith, a les instal·lacions del Centre Natació Mataró. | daniel ferrer

entrevista de gisela ferrer

Aquest ha estat el primer any de Marina Zablith dirigint
La Sirena CN Mataró, després d’estar-hi dos anys com a
jugadora, en els quals la primera temporada va arribar a
la Final Four de l'Eurolliga i en la segona va aconseguir
la tercera plaça a la Copa LEN.
Passar d’un paper a l’altre amb un canvi que es va donar
tard, amb jugadores que van marxar i fitxatges a últim
moment, la temporada iniciava amb un escenari a priori
poc favorable. Però el cert és que l’equip, amb la brasilera
al capdavant, ha assolit una bona tercera plaça. I tot i
que ella mateixa assegura que “volien més”, el balanç
és positiu. Aquest any no han volgut esperar i estan
formant un equip potent i competitiu que pot portar a
grans resultats la temporada vinent. De moment, amb
l’arribada d’Anni Espar, Anna Gual, Irene Gonzalez i la
tornada de Debby Willemsz. Tocarà esperar una mica
per a gaudir de nou de les noies dins la piscina.
De moment, parlem amb Zablith per fer un balanç
d’aquesta temporada i conèixer com encaren la següent.
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Tenint en compte com va ser l’inici d’aquest grup, com
valores la temporada?

Crec que hem anat de menys a més, sobretot analitzant
tots els canvis que va haver-hi, amb el canvi d’entrenador
com a principal. L'inici va ser molt dur, vam tardar en estat
totes juntes i entrenar com a equip, però una vegada juntes crec que hem crescut molt com a grup. Sempre volíem
donar passes endavant i és el que hem fet.
De fet, la segona volta ha estat molt bona, guanyant tots
els partits menys contra el Sabadell.

Sí. El fet que les estrangeres arribessin tard va fer el principi molt difícil. Però al gener, després d'Europa i amb el
que portàvem de temporada juntes, vam poder treballar
bé i conèixer-nos com a equip. Com més et coneixes és
millor, però òbviament això tarda.
Estàs contenta amb els resultats en el primer any com
a entrenadora?

Sí. Sempre volem més i la sensació no és dolenta
però no la que buscava, sobretot al final als play-oﬀ.
Això es dóna perquè crèiem molt que podíem anar més
lluny. Però la valoració ha de ser positiva, perquè si hagués sigut un any dolent i que no haguéssim jugat a res,
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WATERPOLO
no hauríem tingut ni la possibilitat, ni haguéssim pogut
pensar en una final. I jo crec que podríem haver-la jugat.
Com t'has sentit personalment dirigint l'equip?

Imaginava que seria molt més dur, però finalment no
ha estat així. Les noies han estat espectaculars; no tinc
paraules. Han tingut molt bona voluntat, i crec que van
assumir des del principi que o anàvem totes juntes a una,
o no canviaria res. M'han donat suport al 100%, m'han
ajudat, han estat amb mi en els moments durs, que n'hem
tingut molts... Per això hem crescut molt. La veritat és
que al principi no vaig gaudir tant perquè els resultats
no eren tan bons, però al final quan ja funcionava tot ha
anat molt millor.
Aleshores, després d'aquesta experiència, encares el
pròxim any amb més força?

Ha costat molt que vinguessin?

Jo crec que hem presentat un projecte molt ambiciós.
Totes les jugadores estan sempre obertes a escoltar,
però quan fan un canvi tan important és perquè creuen
en un projecte. I nosaltres apostem per un bon projecte
de més d'un any, a llarg termini, i hem explicat molt bé
que volem "nacionalitzar" l'equip i no dependre sempre
d'estrangeres. Això ens ha ajudat molt. Han vist que la
intenció del club és aconseguir coses grans.
Falta encara algun nom per descobrir?

Sí. Haurem d'esperar potser a finals de setmana a saber
qui tindrem de boia, que és una posició clau, i ara estem
treballant 100% en això.
Quins objectius us marqueu per a la pròxima temporada?

De tot se n'aprèn, i també a l'hora de ser entrenadora. Amb
el temps aprens molt i millores. Així ha de ser.

A Nacional, anem a per totes. La Lliga serà molt dura,
però amb els fitxatges que tenim és el que busquem, no
pot ser d'una altra manera.

Els reforços que van arribar per aquesta temporada no
han acabat de funcionar, a què s'ha degut?

L'actual favorit, el Sabadell, ha perdut a grans jugadores... sembla que la Lliga serà més emocionant i repartida.

Ens hauria agradat tenir més tranquil·litat i escollir millor,
però amb tots els canvis de l'any passat no vam poder. Al
final, al juny les jugadores ja saben on jugaran la següent
temporada i moltes de les que vam contactar ja tenien
club. El que hem intentat aquest any, com ja s’ha vist, és
fitxar més d'hora. I això ens ha donat molt d'aire i hem
pogut fitxar molt bé. Hem après.

Crec que per primera vegada en molt de temps no hi ha
favorit per la Lliga. Són quatre o cinc equips els que estaran a dalt, i això serà millor pels espectadors, per les
jugadores de l'any olímpic... Tot plegat fa créixer el waterpolo; és perfecte.

Enguany arriben grans jugadores.

Estic il·lusionadíssima. Millor impossible. Hem començat
d'hora perquè no volíem tornar a passar pel mateix problema, i vam contactar les jugadores que ens interessaven
amb temps. I més contenta no podria estar.
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I a escala europea?

Allà és una mica més difícil de dir resultats, perquè depens
molt de les fases de grups. Aquest any, per exemple, ens
ha tocat un grup bastant dur. I sempre tocarà un grup dur,
però pot ser-ho més o menys. Sigui com sigui, nosaltres
ho donarem tot. Si ens toca un grup dur, jugarem i competirem per sortir d'allà amb el millor resultat possible.
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Gran actuació de Guillem Pujol a la LEN Open Water Cup
Va aconseguir el 10è lloc absolut
donant un pas molt important
per ser present al Mundial de
Corea
El nedador blanenc del Torrot- Centre
Natació Mataró va donar un pas molt important per poder ser present al Mundial
de Corea en l'especialitat d'aigües obertes. El passat 23 de maig va participar a
la segona prova de la LEN Open Water
Cup a Brive (França) i es va classificar
en 10è lloc en la prova dels 10 km amb
un temps de 1:55:24.04. Va ser el segon
nedador estatal classificat i sembla que
això el pot portar al Mundial amb la
selecció espanyola. Posteriorment va
participar en els 5 km i va obtenir la 8a
plaça absoluta i arribant també en el
2n lloc entre els nedadors espanyols,
amb un temps de 53:40.87.
També va participar en els 10 km
en Roger Coma, que va quedar 21è i 1r
nedador estatal júnior amb 1:56:33.20,
i es classifica per a l'Europeu de la

El nedador de llarga distància del Torrot CN Mataró, Guillem Pujol. | cedida

República Txeca. I encara un tercer
nedador del CN Mataró, Eric Vilaregut,
que va ser 33è i el 3r júnior estatal
amb 2:00:03.21 i podria també estar
present a l'Europeu.

Va encapçalar la classificació el CN
Sant Andreu, per davant de Sabadell,
Terrassa, Mediterrani, CN Barcelona
i CN MATARÓ. Per darrere en
aquesta final A, amb els vuit millors
clubs catalans, van situar-se Lleida
i Granollers. A nivell individual el

L'equip del Torrot CN Mataró
sisè a la Copa Catalana de Clubs
El passat diumenge dia 25 es a disputar
al CN L'Hospitalet la final de la Copa
Catalana de Clubs de natació amb participació de l'equip del Torrot- CN Mataró,
que va aconseguir el sisè lloc final.

més destacat va ser Jan Giralt que va
quedar segon en els 100 m esquena
amb un temps de 58.11. Van completar l'equip Berta Triola, Adriana Roca,
Jana Vilariño, Clàudia Torres, Berta
Cambray en noies i Martí Penedès,
Joan Ferri, Pol de la Rosa, Pol Fuentes
i David Chaves en nois.

Albert Pla (EC Mataró) guanya el Memorial Antonio
Granados de ciclisme
En la categoria infantil femenina
Citlali Pareja va acabar en
tercer lloc
El passat diumenge dia 2 es va celebrar
amb gran èxit el Trofeu Ciutat de Mataró
Memorial Antonio Granados. Va ser una
emotiva matinal, celebrada al Polígon
de Vallveric, amb més d’un centenar de
joves de les principals escoles de ciclisme
de Catalunya i en la qual es va recordar
a tot un referent del ciclisme mataroní,
dirigent d’Esport Ciclista Mataró i fundador del Club Ciclista Iluro.
La prova era puntuable per a la Copa
Catalunya, i Esport Ciclista Mataró,
club organitzador, va veure com el seu
corredor Albert Pla aconseguia la victòria en la prova reina en la categoria
infantil, per davant d’Obelleiro (CC
Sant Boi) i Montserrate (UC Vilanova),
en un circuit que no va donar gaires
diferències.
En la categoria femenina la ciclista
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Albert Pla dalt del podi . | foto cedida ECM

de l'Esport Ciclista Mataró Citlali
Pareja va aconseguir també pujar al
podi en el seu tercer graó, en cursa guanyada per Júlia Garcia (Costa Brava).
La resta de participants del club
mataroní van aconseguir aquests resultats: Irune Sànchez 5a en infantils, Iu Romera 15è i Jan Foraster 18è,
en principiants, i Miguel Blanco 11è,
Aitor López 20è i Marc Gonzàlez 25è,
en alevins.

El podi femení amb Citlali Pareja. | ECM

5/6/19 18:06

www.eltotesport.com | P. 11

VARIS

El Quadis CN Mataró subcampió
català per equips de tennis taula

L'equip del Quadis CN Mataró, al segon graó del podi. | cn mataró

Van caure a la final davant del
potent equip del Borges de la
Superdivisió estatal

Èxits de mataronins
en handbol

Van arribar amb la selecció
catalana femenina absoluta i
amb el BM Granollers cadet
La selecció catalana femenina absoluta es va proclamar campiona de
Torneig Copa de les Nacions disputat
a Elgòibar, amb participació també de
les seleccions de Galícia, Comunitat
Valenciana i Euskadi. Catalunya
comptava amb la presència de la
mataronina Ona Muñoz, que ha acabat la temporada al BM Granollers
de Divisió d'Honor, i de Clara Poo,
la jugadora del Joventut Handbol
Mataró. La selecció catalana va derrotar Galícia a les semifinals i a la
Comunitat Valenciana a la final.

es va desfer de l'equip local el CTT
Calella (0-3). Va jugar la final contra
el potent Borges, de la Superdivisió
L El passat cap de setmana es va dispu- Estatal, davant de qui va perdre (3tar el Campionat de Catalunya Absolut 0), però obtenint el subcampionat
de Tennis Taula al Calella i l’equip mas- de Catalunya.
culí del Quadis CNM va proclamar-se
Encara s’han d'afegir dos guardons
Subcampió de Catalunya. Una tem- més per als jugadors del Centre: Arnau
porada més ocupen llocs de podi de- Pons, fent parella amb en Joan Masip
mostrant la seva qualitat.
del Borges, es va proclamar campió
L'equip format per Xavier Peral, Toni de Catalunya en dobles, derrotant a
Prados i Arnau Pons va ser primer de la final a la parella de Mataró formada
grup a la 1a fase guanyant tots els per en Toni Prados i l'Oriol Lario, que Dos mataronins campions
d'Espanya cadets
partits. A la semifinal el Quadis CNM van ser subcampions.
També aquest cap de setmana s'han
celebrat els campionats d'Espanya
cadets i el BM Granollers s'ha proclamat campió, amb dos mataronins a
les seves files: Victor Romero Holguín
i Héctor Cantón Gonzàlez. Van derrotar el Barça a semifinals i el Zarautz a
la final. Enhorabona.
En la categoria femenina una altra
mataronina Carme Fachal Huguet
va obtenir la medalla de bronze amb
l'equip del BM La Roca, que després
de perdre a semifinals contra el
Torrevieja, va superar el en la lluita
pel tercer lloc l'Etxebarri.
Els patinadors amb la seva entrenador a Bilbao. | foto cedida PAM

Els patinadors Sandra Núñez i Pol
Torres classificats per a l'Europeu

Van aconseguir la seva plaça en
el Campionat d'Espanya celebrat
a Bilbao
El passat cap de setmana es va disputar a Bilbao el Campionat d'Espanya
de Patinatge Artístic en la categoria
Júnior/ Sènior, amb la participació de
tres patinadors del Patinatge Artístic
Mataró, sota la direcció tècnica de
l'entrenadora Eva Gallego, que va valorar molt positivament l'actuació dels
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seus deixebles.
En categoria femenina Sandra
Núñez va acabar en el 4t lloc i Ivet
Àlvarez en el 16è i en la categoria masculina Pol Torres es va classificar en
el 4t lloc.
Amb aquests resultats Sandra
Núñez i Pol Torres s'han classificat
per disputar el Campionat d'Europa
que tindrà lloc a la localitat alemanya
de Haserfeld a finals d'agost.

Hèctor Cantón i Víctor Romero. | cedida
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Cinquè lloc de les noies del CNM
en el Català de relleus de triatló

Les tres rellevistes del Centre Natació Mataró. | cedida

En la cursa Open el CN Mataró
va obtenir tres podis
El passat diumenge 2 de juny en va
celebrar la 5a edició del TriRelay a
Pineda de Mar en format de triatló
per relleus i en disputa el campionat
de Catalunya per equips en aquesta especialitat. A més era puntuable
per a la lliga Catalana de triatló 2019.
Cada equip estava compost per tres
triatletes i cada un havia de fer un mini
triatló de 250 m de natació, 8 km de
ciclisme i 2 km de cursa a peu. El CN
Mataró va presentar 9 equips.
En la prova elit l’equip femení va
assolir una gran 5a plaça amb Clàudia
Luna, Júlia Raja i Natàlia Rodríguez, i
l’equip masculí format per Lluís López,
Oriol Bruguera i Oriol Gili va entrar

en el top-10 arribant en la 9a posició.

Tres podis en les curses open
En la sortida Open el Centre va tenir
una alta participació amb 7 equips i
aconseguint tres podis. En categoria
masculina l’equip A open (Oriol Farré,
Robert de Moya i Pol Peña) va arribar
primer, i l’equip B open (Quim Nicolau,
Adrià de Moya i Marc Aragonés) va ferho en segon lloc, amb un estret marge
de només 10 segons entre els 2 equips.
Les noies de l’equip open A van quedar
en segon lloc amb Jèssica Brillas, Joana
Martínez i Núria Bruguera.
Cal destacar també el debut en triatló de nous joves components de
l’equip en aquesta competició com
Alba Barroso, Sara Vallmajor, Oriol
Gómez, Pol Pérez i Martí Codina.

Gonzàlez i Rabadan (FCB) guanyen
les seves proves en la lliga Estatal
El cap de setmana passat es va disputar la 2a jornada de la Divisió d’Honor femenina. Dues mataronines van
tenir un paper destacat en la victòria
del FC Barcelona en el seu encontre
i que de moment li donen la tercera
plaça global. Totes dues van guanyar
les seves proves: Raquel Gonzàlez
en 5 km marxa amb 22:26.88 i Aina
Rabadan en salt d’altura amb 1,69 m.
En un altre encontre de la fase prèvia, va participar l’AA Catalunya, que va
quedar en 2n lloc, sent 6è del global.
A les seves files la mataronina Sara
Dorda que va classificar-se en segon
lloc en 400 m tanques amb 1:02.63.
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En 4x400 va participar en el triomf
del seu equip amb 3:48.52.
En categoria masculina van participar dos atletes del GA Lluïsos amb
l’AA Catalunya en virtut del conveni
que tenen els dos clubs. L’equip barceloní va acabar en 4t lloc. En Biel
Mayans va quedar 4rt en 400 m amb
49.14 i en Pau Rey va ser 7è en alçada
amb 1.90 m. Tots dos van formar part
del 4x400 que va ser 3er amb 3:18.64.
Una altra bona notícia del cap de setmana del GA Lluïsos va ser la marca
d’Oussama Blal en els 400 m en un
míting fent una marca de 50.60, que
és rècord del club sub-20.

Últim minut...
BILLAR.
Intensa activitat al Club
Billar Mataró

El dissabte a les instal·lacions del CB
Mataró es va jugar, enmig d’un gran
ambient, la fase de qualificació a la modalitat del Quadre 47/2 de la categoria
2a A. Eugenio Sanchez, el representant
del CB Mataró, no va poder obtenir la
classificació per a la final que es jugarà
també al club mataroní el dia 16 de juny.

L’equip del CB Mataró A de 3 Bandes,
format per Joan Bravo, Francisco Vicario
i Joaquim Andrés, va jugar la 3a ronda
de la Copa Catalunya perdent contra el
CB Barcelona A i el Sant Adrià A.
Pròximes activitats
El dissabte dia 8 a les 16 h es juga al CB
Mataró la prèvia del campionat de 3a a 3
bandes, amb participació de Rafel Salazar, campió català fa dues temporades.
I el diumenge a les 10 h l'equip de les 4
modalitats de l’Amistat, que té opcions
d’acabar subcampió, rep el CB Canet.

TAEKWONDO.
Set medalles en el
Campionat Infantil de
Combat
El passat diumenge dia 2 de juny es
va disputar al poliesportiu de la Mar
Bella de Barcelona el Campionat de
Catalunya infantil de combat amb una
participació de 700 competidors de tot
Catalunya.
La representació del CD Tonbal va
obtenir tres medalles. Dos ors per Diego
Garcia, (del 2007, en -37 kg), i Sergio
Garcia (del 2007, -33 kg) i una plata per
Iker Carmona (del 2007, -33 kg).
Per part de Hwarang Mataró quatre
medalles: René Garcia plata i Eduardo
Pinilla, Unai Jiménez i Oriol Fàbregas
bronze.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

X-MEN: FÉNIX OSCURA

EL SÓTANO DE MA

ANTES DE LA QUEMA

En aquesta nova entrega, els X-Men
hauran de fer front a la inestabilitat
d'un dels seus membres. Després
d'una missió, Jean Grey torna de
l'espai amb un alt nivell de radioactivitat que provocarà que els seus
poders augmentin sense control.
Direcció: Simon Kinberg
Intèrprets: Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy.
116 min

Una dona solitària es fa amiga
d'un grup d'adolescents i decideix
convidar-los a una festa a casa
seva. Quan creuen que la seva
sort no pot anar a millor, una sèrie
d'esdeveniments estranys comencen a succeir.
Direcció: Tate Taylor
Intèrprets: Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis.
99 min

En Quique es queda a l'atur, però intenta conservar l'estabilitat en la seva
vida familiar. Tanmateix, l'arribada
d'El Tuti, un narcotraficant local, el
posarà contra les cordes. El dilema
del protagonista serà si participar o
no en un negoci molt suculent.
Direcció: Fernando Colomo
Intèrprets: Salva Reina, Manuela Velasco, Maggie Civantos.
96 min

MEJOR QUE NUNCA

MR LINK. EL ORIGEN PERDIDO

EL CREYENTE

La Martha viu en una residència
d'avis i, encoratjada per la seva amiga Sheryl, decideix formar un equip
d'animadores. Aquesta afició acabarà esdevenint un autèntic repte
quan siguin seleccionades per participar en una competició.
Direcció: Zara Hayes
Intèrprets: Diane Keaton, Jacki Weaver,
Pam Grier.
91 min

Sir Lionel Frost es considera el
millor investigador de mites,
monstres i llegendes. Aquests
qualificatius han estat qüestionats pel seu cercle més proper,
que l'anima a començar una
investigació per l'oest americà
a la recerca d'una criatura molt
misteriosa.
Direcció: Chris Butler
95 min

Per superar la seva drogodependència, en Thomas s'uneix a una
comunitat religiosa en què els joves
es rehabiliten mitjançant el recolliment espiritual. Aviat, però, haurà de
lluitar contra els seus dimonis interiors i la presència de la Sybille.
Direcció: Cédric Kahn
Intèrprets: Anthony Bajon, Damien
Chapelle, Àlex Brendemühl.
107 min
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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

X-Men: Fénix oscura

X-Men: Fénix oscura

16:00 17:00 18:15 20:30 22:00
[dv.+dl.-dj.] 18:00 20:15

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

Mejor que nunca

Mr. Link: el origen perdido

El sótano de Ma

16:00 18:00 20:30 22:40

[dv.+dl.-dj.] 18:15

Antes de la Quema

20:30 22:45 01:00
12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
[dt. VOSE] 20:30

Rocketman

[dv.+dl.-dj.] 22:30

12:15 16:00 18:10
[En català] 12:30 17:00

Mr. Link: el origen perdido

[Català] 16:00 [dv.+dl.-dj.] 18:00

Rocketman

16:00 18:00 20:10 22:30

John Wick: Capítulo 3. Parabellum
Aladdín

18:00 20:00 22:30

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

12:00 16:20 19:10 21:50 00:30
[dt. VOSE] 21:50

John Wick: Capítulo 3. Parabellum
12:00 16:15 19:00 21:45 00:30

Aladdín

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

12:15 16:00 18:10 20:20 22:30 00:40
[dt. VOSE] 22:30

El sótano de Ma

Mejor que nunca

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

El hijo

16:00 00:40

[exc. dt.] 22:30

Pokemon. Detective Picachu
Timadoras compulsivas
Vengadores: Endgame
Mia y el león blanco

12:15 15:45 18:15
12:15 15:50

[exc. dt.] 20:15
12:00 18:00 21:35
16:00

[dv.+dl.-dj.] 20:00

El hijo

22:45

[dv.+dl.-dj.] 22:30

Pokemon. Detective Picachu

16:00

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

Gloria Bell

18:00 20:00 (8 i 10 juny)

Amazigh, 4.167

20:00 (13 juny)

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

Lo dejo cuando quiera

16:00 19:10 21:30 23:45

Romeo y Julieta (Ballet)

[dt.] 20:15

Mia y el león blanco 18:00(8 juny) 17:00 (9 juny) 19:30 (10 juny)

Klimt y Schiele (Documental)

[dj.] 19:00

La espía roja
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Amb qui s'acaba de casar
la Sophie Turner, una de les
protagonistes d'X-Men?

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

Martirologi en els gels
Crítica del film 'Ártico', de Joe Penna
El film islandès 'Ártico', dirigit pel
debutant Joe Penna ens presenta
sense dilacions ni preàmbuls un
home sol, sense nom, atrapat en
els gels. Viu com pot, refugiat en les
restes d'una avioneta estavellada,
vestigis d'un sinistre aeri, i es dedica amb entrega i coratge a emetre
senyals i excavar un gran SOS en les
roques i la neu perquè pugui ser vist
des de l'aire i rescatat.
Sobreviu metòdicament, complint un programa diari, una rutina
que li permet seguir lluitant esperant la seva salvació i no sucumbir a la desesperació. I quan arriba
el moment anhelat del seu rescat,
l'helicòpter de socors s'accidenta i

Tot Cinemes 1872.indd 5

aleshores l'home oblidat en els gels
haurà de fer-se càrrec de la pilot, que
ha sobreviscut a l'accident, malferida i semiinconscient. Aleshores
comença una soferta peregrinació
de l'home arrossegant la dona en
un trineu.
El film de Joe Penna presenta
l'odissea humana de la subsistència en un entorn hostil de la forma
més despullada i ascètica possible,
tot a base de petis gestos, actituds
i silencis. Una pel·lícula tan simple
com profunda, que es serveix de la
magnificència del paisatge, pura i
crua naturalesa enemiga, per recalcar la petitesa i la vulnerabilitat
humana. | J. Millaret /AMIC

Resposta del núm. 1870
Eduard Fernández
Guanyadors:
• Alba Cáceres Bornàs
• Juani Garcia Ibars

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS
UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

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

Cireres: de l'arbre
a l'estómac
Alimentació: Redacció

Entre els mesos de maig i juny arriba el temps de
les cireres. És l'època en què aquesta fruita està en el
millor punt de maduració i conserva tot el gust i textura original.
Entre les propietats nutricionals de les cireres destaca un alt contingut en vitamines C i A, necessàries
per al bon funcionament de l'organisme i l'estat de la
retina i la pell, respectivament. A més, parlem d'una
fruita estiuenca que conté diversos antioxidants, polifenols i àcid el·làgic, i que ajuda a regular el trànsit
intestinal gràcies a l'aportació de fibra.
Poca gent sap que, per la seva naturalesa tèrmica, les cireres són molt beneficioses per tractar
les condicions de fred patològic. D'altra banda, es
recomanen a l'hora de tractar la gota, l'artritis i el
reumatisme. Ara bé, convé menjar-les sempre de
temporada i de cultius de proximitat.
Les cireres no només poden menjar-se directament de l'arbre, sinó que són el millor ingredient per
elaborar una gran varietat de postres. Per exemple,
entre els més petits tenen molt d'èxit els batuts que
duen aquesta fruita, acompanyada d'altres com el
plàtan, els nabius o les maduixes. Una altra possibilitat és fer-ne natilles fredes (amb beguda d'ametlla,
ou i una mica de sucre de coco).

Un producte
de proximitat
A Catalunya hi ha diferents
varietats de cirrera, entre les
quals destaquen la cirera d'en
Roca del Maresme, la del Baix
Llobregat o la de la Ribera
d'Ebre.
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App

El Coco
Si trobar els aliments saludables adequats per
a cada recepta et suposa un autèntic repte,
l'aplicació CoCo arriba per posar-t'ho fàcil.
Aquesta app permet que els consumidors
puguin conèixer la informació nutricional
real dels aliments de forma senzilla i entenedora mitjançant l'escaneig del codi de
barres que hi ha als envasos. Disponible
per a Android i iOS, disposa d'una base de
dades amb més de 15.000 productes.

LA RECEPTA
DE

Ingredients:
• 6 cireres
• 1 plàtan
• 1 grapat d’espinacs

BATUT DE CIRERES

• 1 got de beguda de civada

Batut de cireres; aprofita la temporada d’aquesta
deliciosa fruita plena de vitamines i antioxidants
que ajuda al nostre organisme a desfer-se de les
toxines gràcies a les seves propietats depuratives.
Aquest tipus de batut és molt fàcil i ràpid de fer
i, gràcies a l’encertada combinació d’ingredients,
resulta lleuger i alhora nutritiu.

Elaboració:

Recepta patrocinada per:
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• 1 cullerada de llavors de cànem

1. Pela el plàtan i treu el pinyol de les cireres.
2. Col·loca tots els ingredients al vas de la
batedora i tritura-ho tot entre 20 i 30
segons a velocitat alta.
3. Serveix-ho immediatament.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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Xevi Verdaguer,
al cinquè aniversari
de Veritas
L'especialista en medicina integrativa
i psiconeuroimmunologia va impartir
una conferència davant 120 persones
Alimentació: Redacció

Aquest dilluns, 3 de juny, i amb motiu de la celebració del cinquè aniversari de l’obertura de la botiga Veritas a Mataró, es va oferir una conferència
impartida per Xevi Verdaguer a la cafeteria-degustació Espai Aigua. En total, hi van assistir prop de
120 persones.
Verdaguer és especialista en medicina integrativa
i en psiconeuroimmunologia (PNI) i a la seva xerrada, “La salut emocional: les claus del segon cervell
i l’alimentació”, va exposar que el secret per tenir
una bona salut emocional resideix en la nostra microbiòtica intestinal i en els aliments que ingerim.
A grans trets, al sistema gastrointestinal (GIT)
hi tenim un ecosistema compost per entre 1.000 i
1.500 microorganismes, que inclouen fongs, virus,
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Verdaguer va explicar als assistents
diverses estratègies per equilibrar l’intestí i aprendre a conèixer com mengem i, conseqüentment, com seran
les nostres femtes. L'especialista va
aconsellar que, a l'hora de millorar el
microbioma, no convé abusar de les
carns vermelles, els embotits, els formatges i altres derivats làctics.
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Bona alimentació i gens de sedentarisme

protozous i, sobretot, bacteris. La composició i activitat microbiana del sistema gastrointestinal és
variable durant la nostra vida i el seu equilibri és
molt dinàmic i influenciable per factors genètics
i epigenètics com ara l’alimentació, el nostre país
d’origen, els antibiòtics o probiòtics que prenem,
el nostre moment vital (la pubertat, el cicle menstrual, l'embaràs, la menopausa) o l’exercici físic
que practiquem.
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Una reducció o una manca de diversitat bacteriana
tindrà efectes negatius per a la nostra salut i comportarà una disminució de les funcions immunològiques i metabòliques del nostre cos. Per això, certes
malalties d’origen multifactorial i/o genètic (obesitat,
malalties coronàries, diabetis, colon irritable, malalties inflamatòries intestinals, etc.) estan associades
a una alteració de la composició de la microbiota.
En aquest sentit, tots nosaltres podem modificar
la nostra microbiota positivament mitjançant una
dieta variada en aliments fermentats, fibra soluble,
midó resistent i polifenols, però també a través de
l’exercici físic.
De fet, els investigadors han observat que si es
comença a practicar esport de jove, la composició
de la microbiota es modifica i l’escenari resultant és
el típic de les persones primes. De la mateixa manera, encara que hi hagi la creença que el descans
i el repòs milloren els dolors crònics i la fatiga, està
comprovat que el sedentarisme només ajuda a cronificar la situació.
Per tant, si estem cansats o tenim dolor és aconsellable fer esport aeròbic, que no sigui d’alta intensitat ni de molta durada: l’objectiu és moure’ns, però
sense forçar, i l’intestí s’encarregarà de fer la resta.
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CONCURS

estherakt

#totataula
Recordeu que per poder participar en el
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir @totmataro a l'Instagram.
Si ets un dels guanyadors, contacte amb
nosaltres a través d'instagram.
Els premis es publiquen cada dimecres
a la web www.totmataro.cat/totataula

la_mar_de_cookies

guanya
el premi de
DOUBLE BIÈRE
"Tarta helada de biscuit con coulis de frutos
rojos"
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guanya
el premi de
CA LA TUR A
"Pizza salmonata genovese"

healthy_candys

guanya
el premi de
tubau
"Tataki de salmó, embocall de sèsam en un
llit d'humus i guacamole"

5/6/19 17:35
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nuriagarciagonzalez_

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

guanya
el premi de
lennon

Av. del Progrés, 47 Vilassar de Mar
937502521

"Del Maresme al Delta"

mtborras
Via Europa, 17
931136029
C/ Cuba, 50
936387494

guanya
el premi
METROPOLI
"Ensalada de hojas y verduras verdes,
tomate verde y huevas"
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C/ Llauder, 99
633789852

C/ Alemanya, 50
665150963
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Empenta

www.totmataro.cat/empenta

L'argentonina Ariadna González guanya la final
nacional del ‘Nobel de l'Aigua’ juvenil
L'estudiant de 1r de batxillerat ha presentat el seu projecte
“Sea Energy Project. La revolució de les onades”
Energia renovable: Redacció

L'estudiant de l'Institut Argentona
Ariadna González ha estat la guanyadora del certamen nacional del
Stockholm Junior Water Prize, organitzat a Espanya per la Fundación
Aquae. El SJWP és una competició
internacional que premia la investigació juvenil en temes d'aigua i
sostenibilitat, en la qual participen
uns 10.000 projectes de 30 països.
La jove ha rebut el suport de
l'Ivan Nadal, del club de ciències
de Granollers, qui l'ha acompanyat
a tots els certàmens, i d'Enric Tormo,
el seu tutor i professor de física
El projecte
El prototip ideat per la jove consisteix
en un dispositiu que obté energia
“neta” gràcies al moviment de les
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marees, i porta el nom de "Sea Energy
Project. La revolució de les onades".
Específicament, el seu estudi busca
millorar les actuals boies marines,
les quals generen energia elèctrica
de manera renovable, fent-les més
eficients.
L'estudiant de batxillerat va entendre amb la seva investigació que
aquest únic punt redueix la seva eficiència i per això explica que ha dissenyat "un sistema amb tres punts
d'ancoratge equidistants en un angle
de 120º que, de manera independent,
poden generar electricitat, gràcies al
moviment vertical de cadascun d'ells".
Tres projectes, tres noies
Els números a les aules de les universitats indiquen que les dones encara són una minoria en les carreres
de ciències, tecnologia, enginyeria i

matemàtiques. Però trencant els esquemes, les tres finalistes del certamen han estat noies. A part de l'Ariadna, Carla Claramunt va quedar
segona i Catherine Iglesias tercera.
El premi
Haver quedat guanyadora a escala
nacional permet a l'Ariadna viatjar
a Estocolm per seguir competint en
la final internacional, on hi haurà
els guanyadors de cada país. El certamen serà del 24 al 30 d'agost, coincidint amb la Setmana Mundial de
l'Aigua. En el jurat hi haurà un grup
d'experts internacionals que entrevistaran tots els finalistes i decidirà el
projecte guanyador. Qui aconsegueixi
el primer premi, rebrà 15.000 dòlars,
un diploma i una escultura de cristall
blau entregat per la princesa Victòria
de Suècia, patrona del guardó. | Red.
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L'Ariadna durant la presentació del seu projecte a Madrid.

Fundación Aquae

“Em vaig emocionar molt, no m'esperava guanyar”
Entrevistem l'Ariadna González, guanyadora del premi Water Prize en la participació
nacional organitzada per la Fundación Aquae
Energia renovable: Gisela Ferrer

A què et vols dedicar en el futur?
Ara estic estudiant la branca tecnològica, i després vull estudiar enginyeria
informàtica.
Com va sorgir la participació en el
certamen?
Primer vaig fer el treball, i més tard
vaig veure que hi havia el concurs i va
ser el meu tutor qui m'hi va presentar.
T'imaginaves que podies arribar a
guanyar?
No, no m'ho esperava gens i em vaig
emocionar moltíssim. Per a mi, anar
a la final que es va celebrar a Madrid
ja era un premi, una recompensa. I
quan em van dir que anava a Suècia
va ser genial.
Estaves nerviosa a l'hora de presentar el treball?
Bastant, perquè el fet d'exposar-lo
davant un jurat que no et coneix de
res impacta una mica.
I per viatjar cap a Estocolm, què
guanya: l'emoció o els nervis?
Jo crec que més l'emoció.

Tot Empenta 1872.indd 3

Com vas plantejar-te el projecte?
Durant un temps, a les notícies, sortia
que el futur serien els vehicles amb
motor elèctric. Aleshores vaig pensar
en la necessitat elèctrica que requeriria, i em vaig centrar en les energies
renovables. Buscant informació vaig
descobrir-ne una que no coneixia,
que és l'ondimotriu. En veure els sistemes actuals que hi ha per aconseguir
aquesta energia, aprofitant el moviment de les onades, em vaig adonar
que la majoria dels prototips actuals
només estan subjectats per un punt,
el central. Això fa que no tinguin gaire
rendiment i desaprofitin molt el moviment de l'onada. El meu projecte
el que fa és millorar aquest sistema
agafant la boia per tres punts.
I tot això ho vas fer pel teu compte?
Sí, tot ho vaig fer sola i des de casa,
fora d'horari escolar.
D'on creus que et ve aquest instint
d'investigar?
Crec que una mica de la meva germana, que també a la meva edat va fer un
treball, i la tenia com a exemple. Però
en el seu cas va ser un treball sobre
la ceguesa, des del punt biològic. Jo

vaig pensar en un tema de la meva
branca i em va sorgir aquest projecte.
Com ho van viure a casa?
Els meus pares em donaven molts
ànims per seguir endavant fent el que
m'agrada, que és investigar.
I com el va rebre el teu tutor?
Ell va estar encantat. Li va sorprendre
una mica perquè vaig iniciar-lo l'any
passat i li va sobtar que comencés
tan d'hora.
La idea és fer realitat el projecte?
Ara estic en contacte amb algunes entitats. Una és el CSIC (Consell Superior
d'Investigacions Científiques) per provar el meu prototip i, en cas de ser
viable, tirar-lo endavant.
Ara que preocupa tant el futur del
planeta, per què és important centrar-se en aquestes energies?
Perquè són completament netes. A
més, el mar sempre està en moviment,
i per poc que faci estaríem generant
electricitat, i això trobo que es desaprofita molt. I els combustibles fòssils
contaminen moltíssim, i cal treballar
per trobar altres recursos. | G.F.
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Escena de l'obra 'El meu avi va anar a Cuba'

Cedida

Una companyia de teatre mataronina s'estrena
a Brussel·les
La Plataforma Blanc i Negre és una companyia dedicada a la divulgació històrica
Teatre: Redacció

L’any passat, la Plataforma Blanc i
Negre va estrenar a Mataró el muntatge 'El meu avi va anar a Cuba',
amb el debut escènic de Ramón
Cotarelo. Des de llavors, la companyia a dut l’obra a diferents teatres
arreu de Catalunya, passant per les
quatre províncies i incloent el centre penitenciari de Lledoners, on
van actuar davant dels presos que
hi ha internats.
Després d'aquest recorregut, duran la seva obra al Theatre La Salle
Saint Joseph de Brussel·les. Això és
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possible gràcies a la col·laboració
amb l'Institut Ramon Llull. La representació tindrà lloc el diumenge
16 de juny, a les 15 h, i la companyia
assegura que ja ha rebut confirmació
d’assistència per part d'autoritats
tant catalanes com locals.
En aquesta nova ocasió, Ramón
Cotarelo tornarà a interpretar el
paper de capità general de Cuba,
Valeriano Weyler, un personatge històric força desconegut però de gran
rellevància pel fet de ser el creador
del concepte ‘camp de concentració’ tal com avui el coneixem, i que
va causar la mort d’una tercera part

de la població rural de l’illa.
'El meu avi va anar a Cuba' tracta sobre el paper dels catalans en la independència de l’illa. Tal com explica la
companyia, a través d'aquesta obra
pretenen "explicar alguns fenòmens
encara vigents, com ara el catalanisme polític, originat principalment
durant l’anomenat ‘desastre del 98'".
Per això, el seu lema diu: “Coneix el
teu passat per entendre el teu present”. | Red.

Més informació:
www.plataformablancinegre.com
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Sis equipaments municipals
a disposició dels estudiants

18 estudiants
del TCM, becats per
estudiar fora de la UE

Les aules tenen tots els serveis necessaris per als estudiants.

Acte d'entrega de les beques.

Albert Canalejo

Cedida

El servei per preparar els exàmens estarà en funcionament
fins al 21 de juny

Els joves han rebut
les beques On The Move

El servei d’Igualtat i Ciutadania,
amb la col·laboració de la direcció
de Cultura, posen a disposició dels
estudiants sis sales d’estudi per preparar els exàmens. L’accés és lliure
i gratuït i les sales habilitades disposen de connexió wifi. El servei se
suma a les sales de la xarxa local de
biblioteques públiques de Mataró.
Els horaris i les sales en equipaments municipals són les següents:
Sala d’estudi del Centre Cívic
Cerdanyola (passeig de Ramon
Berenguer III, 82-84): de dilluns a
divendres de 9 a 21.30 h.

Les beques On The Move estan
dotades amb 1.000 euros cadascuna,
que aporten a parts iguals Sabadell
Consumer Finance, de Banc Sabadell
(entitat patrocinadora) i la Fundació
Tecnocampus Mataró-Maresme, i
s’atorguenentre tots els sol·licitants
als divuit estudiants amb les millors
notes mitjanes.
Les beques són una iniciativa del
TCM, i enguany arriben a la 5a edició.
Fomenten la internacionalització i
la mobilitat dels estudiants, ja que
permeten als estudiants sufragar parcialment les despeses de l'estada en
universitats de països com els Estats
Units, Xile, Taiwan o Corea del Sud.
Totes elles queden fora de l’abast del
programa Erasmus+ (Europa). | Red.

Sala d’estudi del Centre Cívic
Molins (c/ Nicolau Guanyabens,
23-25): de dilluns a divendres de
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9 a 21.30 h.
Sala d’estudi del Centre Cívic
Rocafonda (c/ Josep Punsola, 47):
de dilluns a divendres de 9 a 21.30 h.
Sala d’estudi del Centre Cívic Cabot
i Barba (plaça de Miquel Biada, 5):
de dilluns a divendres de 9 a 21.30 h.
Sala d’estudi del Centre Cívic Espai
Gatassa (carrer de Josep Monserrat
Cuadrada, 1): de dilluns a divendres
de 9 a 13 h i de 15 a 21.30 h
Sala d’estudi permanent del
Centre Cívic Pla d’en Boet (c/ Juan
Sebastián Elcano, 6): de dilluns a divendres de 9 a 21.30 h. | Red.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
COMPRAMOS libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, puros, objetos religiosos,
restos pisos y casas. Pago al
momento. José Miguel. 679.736.491.
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
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
PÀRQUING 55€. Via Europa, 83
- 93.798.71.09
RESTAURANTE CÉNTRICO.
ARGENTONA. Se traspasa. En pleno
funcionamiento. 657.163.801
LLOGUER-CENTRE Àtic triplex
de 180m2 més 30m2 de terrassa
4 hab, 3 banys. Finca de 10 anys.
Finques Comajuan 93.798.00.50
TREBALL
SE NECESITA JARDINERO con
experiencia para finca privada. Se
ofrece puesto estable y jornada
completa. 93.754.71.72 preguntar
por David
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA: casas,
escaleras. 9€/hora. 612.408.333
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TREBALL
NOIA ESTUDIANT UNIVERSITÀRIA,
per fer de cangur i donar reforç
a nens de primària; amb nivell
d’anglès. Divendres i caps de
setmana. Mataró i voltants.
659.158.624
AUXILIAR GERIATRIA CUIDA
gent gran, nens. Referències.
722.200.863
BUSCO TRABAJO: CUIDADO
mayores, limpieza, interna, fines
semana, horas. 698.826.022
LIMPIEZA. 632.604.247
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
632.682.283
BUSCO FEINA NETEJA.
652.097.975
CHICA BUSCA horas de limpieza
632.946.813
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. 602.183.237
CHICA BUSCA TRABAJO
Limpieza, cuidado abuelos, tardes.
639.076.838
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 práctiquen inglés.
643.278.112
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado
personas mayores. Interna.
698.267.179
INTERINA. 689.942.324
CHICA BUSCA horas de limpieza.
612.261.653
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidar mayores, niños. 698.301.369
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, acompanyar o
recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

núm. 1872 / del 7 al 13 de juny de 2019

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

PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa
el cant a la teva cerimònia. Fes
que aquest dia tan especial sigui
inoblidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
g a s , p i n t u ra . E c o n ó m i c o
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de
reg, manteniments, autoritzats
per el transport de residus
(ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

40

BOMBA DE CALOR
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

OFERTES
DE TEMPORADA
FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

INVERTER
SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com
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Econòmics
PROFESSIONALS
L A M P I STA , FO N TA N E R Í A ,
ELECTRICIDAD. 676.320.742
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es
PINTOR ECONÓMICO, experiencia,
responsabilidad, limpieza.
Excelentes acabados. Telf.
629.988.598
FONTANERÍA, ELECTRICIDAD,
P I N T U RA . I n sta l a c i o n es y
reparaciones. 632.860.074 Mosta
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PALETA 697.685.580
PINTOR PINTURA EN general y
decoración económico 635.106.282
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
VARIS
GRACIAS ESPÍRITU SANTO. D.F.
CONTACTES
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo. Máximo 48
años. Atlético, moreno. 682.462.579
T R AV E S T I S O F Í A , n i ñ a t a
complaciente, activa-pasiva, besucona,
cuerpazo, cañera. 698.278.382
LOLA, madre soltera, no
profesional, masajes, besitos, francés,
complaciente. 602.592.067
14 CHICAS SIEMPRE a tu disposición,
el mejor sexo en Mataró. 24 horas. Visa
93.741.63.41 /675,290,046
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
14 SEÑORITAS DISPONIBLES
siempre a tu disposición, el mejor
sexo de Mataró 24 horas. 93.741.63.41
/680.949.969
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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.

EL TOT 1872.indd 9

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

5/6/19 9:48

Mascotes
Els nostres
companys felins
Gairebé sempre són els gossos els que
ocupen l'espai del Tot Mascotes. En
aquesta ocasió, el dediquem a un altre
dels animals de companyia que més se
sol tenir a casa: els gats.

00 Mascotes 1872 (amb anuncis).indd 2

Als gats els encanta passar-se hores estirats en un lloc
on estiguin bé, sobretot allà on no vols que es posin.
Ronquen quan els acaricies i es freguen sense parar. I
sobretot, van molt a la seva. Com que molts venen del
carrer, podem pensar que no necessiten gaires atencions, però és molt important per a la seva salut que tinguin les vacunes al dia i segueixin un tractament contra
paràsits. També hem de vigilar que no tinguin ferides,
sobretot si surten al carrer, i alimentar-los correctament.

5/6/19 13:29
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Aliments prohibits
per als gats
D'aliments que no s'ha de donar als
gossos se n'ha parlat molt, però no
podem oblidar que els gats també són
sensibles a segons quins productes.
A continuació, us deixem una llista dels aliments
que no hem de donar mai als nostres gats perquè
es mantinguin sans.
Llet: El sistema digestiu del gat, una vegada deslletat, comença a no tolerar la lactosa. La seva
ingesta pot provocar-li diarrees i vòmits.

Ossos i espines: Les espines de peix i els ossos,
sobretot els d'aus, es trenquen fàcilment i això pot
provocar-los ferides i obstruccions.
Ceba: Conté unes substàncies que eliminen els glòbuls vermells de la sang i els provoquen anèmies
hemolítiques.

Panses i raïm: Poden arribar a provocar fallades
renals.
Productes ensucrats: Són perjudicials per a la seva
salut.
Fruita seca: Poden arribar a provocar fallades renals,
vòmits, diarrees i problemes digestius en general.

Alvocat: Conté una elevada quantitat de greix, amb
la qual cosa pot arribar a provocar tant pancreatitis
com seriosos trastorns intestinals.

Xocolata: És altament tòxica, conté teobromina, una
substància molt perjudicial i molt difícil d’eliminar.

Cafeïna: Pot provocar seriosos problemes en el
sistema nerviós i cardíac del gat, així com vòmits,
diarrees i fins i tot la mort.

Carns salades i embotits: Massa quantitat de sal
en el seu organisme podria provocar-los hipertensió
i greus problemes sistèmics. | AMIC

Recordeu no deixar
menjar obert o en
llocs on els gats
puguin accedir
amb facilitat

00 Mascotes 1872 (amb anuncis).indd 3
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Sonic June: els festivals també arriben a Mataró
A partir d'avui i fins diumenge, se celebra la segona edició d'aquest festival amb els
concerts de Balago, Her Little Donkey, Namina, Chaqueta de Chandal o Pararrayos

Música: Redacció

Entre avui i diumenge, Mataró se
suma a la moda dels festivals d'estiu
amb una nova edició del Sonic June.
Organitzat per l'associació cultural
Aiguamoll Records, l'esdeveniment
té l'objectiu d'acostar la música independent i alternativa a tots els
públics. Per fer-ho, la ciutat acull
diversos concerts, amb representació local i de fora.
Noms de la segona edició
El cartell aplega noms com Balago i
Her Little Donkey. Els primers s'han
consolidat com la banda electrònica
més important i amb més trajectòria
a Catalunya, amb presència en festivals com el Sónar o el Bis Festival. Els
de la Garriga vindran a Mataró a presentar el seu darrer disc, 'El demà'.
Pel que fa a la segona formació, es

Tot Cultura Sonic June.indd 2

tracta d'un dels grups indie més prometedors de l'escena nacional després del seu debut, 'Campestral'. Ara
aterren a la capital del Maresme per
interpretar els temes del seu últim
treball, 'Where's the glow'.
Per la seva banda, Chaqueta de
Chandal i Iou3r són dos projectes
que sorgeixen de la dissolució de
la mítica banda d'Aloud Music, però
que han pres camins força diversos.
Els primers barregen krautrock, punk
i electrònica; els segons es llancen
sense contemplacions a l'experimentació sonora amb tota mena d'estils.
Una altra de les bandes protagonistes del Sonic June és Pararrayos,
que visitaran Mataró per primera
vegada després de participar en el
concurs Bala Perduda. També hi seran Nara is Neus, formació liderada
per la productora sabadellenca de
música electrònica.

Sonic June està organitzat per l'associació
Aiguamoll Records
Representació local i diversos
escenaris
Vltravisión, Vibora Umbra i els DJs
maresmencs Poetry Boy (Marina
Salmon) i +Bridge completen l'oferta musical de la segona edició del
festival.
Enguany, Casa Paco, el Foment
Mataroní, el Bar dels Capgrossos o
Dòria Llibres són alguns dels espais
que acolliran les actuacions. | Red.
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Moment de la celebració del 23è aniversari dels Capgrossos de Mataró.

D. Ferrer

Els Capgrossos es regalen el 5 de 8
La colla se supera en el seu 23è aniversari amb una execució emocionant
de la catedral dels castells
Castells: Redacció

Els Capgrossos de Mataró van celebrar diumenge el seu 23è aniversari amb una diada rodona a la plaça
Gran. La colla blava va fer la seva millor diada d’aquest any amb la nota
destacada de l’estrena del 5 de 8. El
castell, conegut com "la catedral dels
castells", va arribar en segona ronda,
en una execució molt emocionant
que va requerir gran perícia per poder-se completar. Amb aquest 5, els
blaus fan un salt qualitatiu important
en la seva primera actuació de juny.
La colla maresmenca va escollir el 3
de 8 com a primer castell de la jornada. Es tracta d’un castell ja consolidat
que setmana a setmana i diada a diada va millorant les seves prestacions.
Va servir de preludi del plat fort del
dia: un 5 de 8 que s’havia treballat
intensament a assaig i ple d’estrenes
i canvis de posició en bona part del
tronc i el pom de dalt. El 5 es va enlairar al segon peu i, tot i una carregada
prou segura, es va complicar, amb un

Tot Cultura Aniversari Capgrossos.indd 2

bellugueig constant, just quan es coronava. Amb equilibri i determinació,
la colla va saber salvar el castell i el
va poder descarregar tot i haver-se
complicat, i regalar-se la catedral per
al seu propi aniversari.
En tercera ronda, el 4 de 8 va repetir
un patró similar al 3 de la primera: no
va ser perfecte de mides però es va
notar que la colla hi té la mà trencada. Per rematar la diada, els blaus van
descarregar amb elegància el segon
pilar de 6 del curs i van completar 10
pilars de 4 simultanis.
Un mes de juny per seguir fent
fonaments
Els Capgrossos no actuaran el proper
cap de setmana, però el cap de colla,
Oriol Feliu, ja ha demanat a la colla
que això serveixi per seguir intensificant la feina a assaig de castells com
la torre de 8 amb folre, el 7 de 8, el 4
de 8 amb agulla, el pilar de 7 o els dos
castells de 9, el 3 i el 4. L’objectiu és
seguir treballant per completar tota
aquesta gamma en la primera meitat

de temporada. En aquesta línia, el
mes de juny portarà els Capgrossos
fins a la Patum de Berga, la festa del
carrer de Sant Joan i les festes majors
de Vilassar de Mar i Sant Cugat del
Vallès. Els bàsics de 8 i els castells
en procés que validi l’assaig previ fonamentaran aquest tram important
de la temporada dels blaus. | Red.
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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!
PAVIMENTO
IMITACIÓN MADERA
20,5x61,5cm

8,20

ÚLTIMAS
UNIDADES!
ARCE

antes

€/m2

5,95
*

E

BEIG

ahora sólo

€/m2

Modelo NICOLE

GRIS

A

*Oferta válida hasta fin de existencias
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10,65

:T
elo
Mo
d

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD
IMITACIÓN MADERA
22,50x90cm

US
CA
N

NOVEDAD!
por sólo

Disponible en
antideslizante al
mismo precio!

€/m2

COTTO A

BENA

7,35

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

Modelo: D

ECO COTT
O

PAVIMENTOS
ANTIDESLIZANTES
1ª CALIDAD
31,6x31,6cm

Modelo:

por sólo

LU N E S 1 0
DE JUNIO
A B I E RTO ! ! !

€/m2

Todas nuestras ofertas en
nuestra tienda de Argentona!

te  peram os!

Nuestra tienda GRESS, en Mataró, permanecerá cerrada por fiesta local.
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5/6/19 15:39

Cultura

Agàpito és una apassionada de la història, escoltar les persones i escriure-les

Daniel Ferrer

Nou any, nou llibre de Pilar González-Agàpito
L'escriptora presenta el seu nou llibre el 13 de juny a les 19 h al Col·legi d'Aparelladors,
i després passarà per l'Abacus, la Llibreria Maresme i Dòria
Novel·la: Gisela Ferrer

La Pilar va començar a escriure
els seus llibres de racons i carrers de
Mataró perseguint uns records d'infantesa, de quan vivia a la plaça Xica. Per
recuperar la història, va dedicar-se a
parlar amb els botiguers que encara hi
havia a la zona des que ella era petita.
Enguany ha publicat una nova
novel·la: 'La plaça Gran i els seus entorns'. Des del 2013 ja n'ha publicat
7, al ritme d'un llibre per any. I tot

just acabat aquest, confessa que ja
està escrivint el següent.
Les seves novel·les estan escrites a
partir de les històries que recull de les
persones. Per això, la primera feina
que fa abans de començar una novella és localitzar la gent, una tasca complicada perquè normalment són gent
molt gran. "Normalment les persones
amb qui parlo estan molt contentes,
perquè la gent gran sempre explica
el mateix a la família, però l'avantatge és que és la primera vegada per a

mi, així que els escolto amb molta
atenció", explica.
El comerç
La Pilar ha viscut el comerç des de petita. Recorda la botiga que tenien els
seus pares, on ara hi ha el Tapas, on
venien olives. "El taulell de marbre que
encara hi ha el va posar el meu pare",
apunta emocionada. Però també va ser
regidora de Promoció Econòmica, i,
per tant, l'ha viscut també des d'una
responsabilitat política. | G.F.

'La plaça Gran i els seus entorns'
El llibre està dedicat "a totes les pageses que treballen la terra i venen
a la plaça Gran". Recorrent els carrers i la plaça, la Pilar ha repassat
totes les botigues que hi ha actualment, buscant històries d'abans.
La novel·la comença amb un breu apunt històric dels diferents noms
i canvis que ha patit la plaça en les últimes dècades, en funció del
govern que hi havia. Al llarg de les pàgines també hi apareix el primer
supermercat, una anècdota "molt divertida" per l'autora, ja que explica
que al principi la gent no s'atrevia a agafar els productes, perquè els
semblava que estaven robant.
Les històries estan acompanyades de fotografies de l'època, que ajuden
a recordar, o a conèixer, com era visualment la zona. A més, els lectors
descobriran un mosaic que hi ha a la cantonada Don Magí/plaça Gran,
al qual no es pot accedir actualment.

Tot Cultura Agàpito.indd 2
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Mor l'escriptor i mestre
Albert Pera

Pera va rebre el seu últim homenatge al desembre a Can Palauet.

Revista Valors

La família va confirmar la mort del mataroní als 90 anys
L'escriptor i mestre Albert Pera
va morir dimecres passat a l'edat
de 90 anys, segons va confirmar la
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seva família a fonts properes a El
Tot Mataró i Maresme. El mataroní
era reconegut a tot Catalunya per

haver guanyat, gràcies a les seves
poesies, concursos com el Ciutat
de Tarragona, el Ciutat de Benicarló
i l'Art de les Lletres Catalanes de
Granollers. De fet, el seu èxit literari
el va empènyer a publicar el llibre
'Entre els pins i el mar' l'any 1994, una
recopilació de poesies descriptives
de cadascuna de les poblacions del
Maresme. En aquest sentit, la llengua
catalana ha estat el centre de totes
les activitats professionals de Pera:
com a professor, periodista i autor,
i també treballant durant 25 anys a
la llibreria i papereria Argent Viu.
Senzill i amic de tothom, el mestre va confessar en una de les seves
darreres entrevistes amb aquest setmanari que un dels seus somnis era,
precisament, "que la llengua catalana
fos reconeguda, estimada i parlada
per tothom que viu aquí". | Red.
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 8
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
16:30
17:00
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 GRENN
PÒESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
CREURE AVUI
ESPAIS DE SAÓ FONDA
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
PROGRAMACIO INFANTIL
TRAÇ DE CULTURA
DE TEE A GRENN
CARNET ESPORTIU
TORNEIG DE BÀSQUET
FEMENÍ Flama del Canigó
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
ELPREGONER
OH LA LÀ!
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
DE TEE A GRENN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GRENN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

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

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

10:00
10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
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

VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
FAMÍLIES I ESCOLA
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
PROGRAMACIO INFANTIL
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 GRENN
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 10
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 DE TEE A GRENN
10:00 CALIDOSCOPÌ
10:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
11:00 TELÓ DE FONS
11:30 ÚLTIMA SESSIÓ
12:00 BEN TROBATS
14:00 NOTICIES EN XARXA
15:00 ALS 4 VENTS. Reemissió
del programa emés des de la
Nau Gaudí de Mataró
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ

Dimarts 11
7:00
8:00
8:30
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

NOTÍCIES EN XARXA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
ÚLTIMA SESSIÓ
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTICIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
PROMOCIÓ DE LA SALUT
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR

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

CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dimecres 12
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
NOTICIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
GAUDEXI LA FESTA
ESPAIS DE SAÓ FONDA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUIDEX LA FESTA
ESTUDI 3
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTICIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI

Dijous 13

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

FAMÍLIES I ESCOLA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GRENN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 14
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

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

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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18:00 ESPAIS DE SAÓ FONDA
18:15 AGENDA EN XARXA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 LA CONVERSA
19:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
20:00 TELÓ DE FONS
20:30 ALS 4 VENTS Reemissió
del programa emés des de la
Nau Gaudí de Mataró
22:30 CALIDOSCOPI
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 El PREGONER
1:30 OH LA LA!
3:00 CAMINANT x CATALUNYA
3:30 DE TEE A GRENN
4:00 LA CONVERSA
4:30 SET DIES
5:30 OH LA LA!

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:
JONATHAN PALOMINO LÓPEZ
Paraula invertida:
PROMOCIONES

Adreça web del banner invertit:
http://www.marmolclinicadental.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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www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Mart, Node Nord i Mercuri, a la Casa

Venus entra a la teva Casa II i pot

Compte amb barrejar coqueteig amb

IV, inclinen al moviment en qüestions

ajudar a gestionar qüestions econò-

negocis. El trànsit de Lilith pel sector

domèstiques o familiars, un canvi de

miques que potser et feien perdre la

de la professió, adverteix que és mi-

residència, o bé fer-se càrrec d'una

son. Gaudeixes d'algunes compres o

llor separar les coses. La prudència

persona d'edat avançada.

inverteixes en imatge i bellesa.

serà un bon aliat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Estàs decidit a sortir-te amb la teva,

T'enfoques en el futur, amb el Sol

Mercuri en trànsit per la Casa XI, t'im-

amb el trànsit de Mart, obrint-te camí

transitant pel sector XI. Però no tens

pulsa a buscar grups amb què et sen-

cap als canvis que vols efectuar.

una sola visió o objectiu. Contemples

tis en família. Tot forma part d'una

Possibles diferències amb persones

diferents opcions que aniràs variant

etapa de canvis. Els amics seran ara

de més edat que tu.

segons vagin les coses.

un bon suport.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Saturn, Plutó i el Node Sud transitant

Venus, finalitzant el trànsit per la

L'oposició del Sol amb Júpiter, pot

per Casa IV, segueixen posant el focus

Casa VII, deixa alguna oportunitat

fer que sentis que has de lidiar amb

en qüestions familiars. Obligacions

per crear vies d'entesa amb els altres.

persones que tenen una filosofia de

relatives a la família, que de moment,

Et mantens en reserva respecte a un

vida molt diferent de la teva. Evita

no pots defugir.

assumpte econòmic.

perdre els papers.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Persones del passat o familiars, sem-

Amb el trànsit de Mart per la Casa

L'amor podria trucar a la porta amb

bla que volen complicar-te la vida,

VI, s'activen assumptes relacionats

el trànsit de Mart pel teu sector dels

o així ho vius tu. A vegades cal fer

amb la feina, tant de recerca com de

afectes. També es pot interpretar,

alguna concessió per tal d'evitar un

formació. També es poden preveure

amb aquest trànsit, que t'agradaria

conflicte més gran.

gestions relatives a la salut.

augmentar la família.

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

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

670 053 959

HORÒSCOP 1872 ok.indd 1

5/6/19 9:32

Arxiu

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

Les arts surten al carrer aquest cap de setmana
Una nova edició del Festival Sense Portes aterra a Argentona amb una vintena
de propostes artístiques
Cultura: Redacció

Compte enrere per a la setena
edició del Festival Sense Portes
d'Arts al Carrer d’Argentona, que
enguany impulsa l’Ajuntament
amb el suport del Col·lectiu
Senseportes.
Aquest cap de setmana, la ce·
lebració inclourà una vintena de
propostes que es repartiran al llarg
d’un intens cap de setmana, els dies
8 i 9 de juny, per espais emblemà·
tics del centre de la vila, com ara
la plaça Nova, Can Doro, La Sala,
la plaça de Vendre o la plaça de
l’Església.

Una àmplia programació
El Festival Sense Portes 2019 ja ha
fet pública la seva programació. A
grans trets, durant les dues jorna·
des es podrà veure un gran ventall
d’arts de carrer: titelles, música,
acrobàcies, humor, dansa, circ,
pallassos, etc.
Segons ha avançat l'organitza·
ció, hi ha confirmats els següents
espectacles: 'Meeting point', de
la companyia Ertza Dantza i pre·
mi Max 2018 al millor espectacle
de carrer; 'Pelat', de Joan Català;
'Desvariacions d'Otel·lo', amb
Alba Serraute; 'A mí no me escri·
bió Tenesse Williams', a càrrec de

El festival comptarà
amb un espai de cuina
sobre rodes a la plaça
de Vendre
la companyia Roberto Alonso; 'El
museu al carrer', Nas d’Or 2018 al
Festival Internacional de Pallassos
de Cornellà, i 'La dernière danse
de Brigitte', premi a la millor in·
terpretació a la Fira de Lleida de
l’edició 2017.
Al festival també hi haurà un
espai de cuina sobre rodes on els
assistents podran descansar i gau·
dir de diverses propostes gastronò·
miques. Aquesta oferta culinària

Entrada lliure
Les representacions seran totes gratuïtes,
menys l'espectacle 'Desvariacions sobre Otel·lo'

Tot Argentona 1 i 2 1872.indd 2

5/6/19 13:05

núm. 1872 / del 7 al 13 de juny 2019

Els espectacles es
repartiran per diversos
racons emblemàtics
del poble
s’instal·larà a la plaça de Vendre
i està organitzada amb el suport
de l’associació Argentona Es Mou.
Totes les propostes i representa·
cions que es podran veure al llarg
del cap de setmana seran gratuïtes.
Només en el cas de 'Desvariacions
sobre Otel·lo', que es podrà veure
el diumenge 9 de juny a les 19.30
a La Sala, l’aforament serà limitat
i les entrades de pagament.

Arxiu

Un relleu necessari
El Col·lectiu Senseportes és un grup
de professionals de les arts escèni·
ques d’Argentona, format per actors,
pallassos, ballarines, pedagogs, pro·
ductors o titellaires.
Es tracta d'una entitat indepen·
dent sense ànim de lucre que aquest
any comptarà per primera vegada
amb la complicitat de l'Ajuntament
de la vila. El consistori, que ja hi col·
laborava, ha redoblat la seva aposta
i gestionarà, a partir d'ara, l'esdeve·
niment. L'objectiu del relleu és ga·
rantir la continuïtat i sostenibilitat
del projecte, segons afirmen des de
l'organització. | Red.

Premi Pom d'Or
Els assistents que ho desitgin podran col·laborar amb el festival
fent l'aportació econòmica que
considerin adequada. Per fer-ho,
a cada espai d'actuació trobaran
unes capses on podran fer efectiva
la seva col·laboració. En aquestes
mateixes urnes, el públic podrà
votar la qualitat dels espectacles
per decidir amb el seu vot el premi
del públic premi Pom d'Or. Entre
tots els que hi participin se sortejarà
un abonament per a la temporada
de La Sala.
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Casa d'estiueig de Josep Puig i Cadafalch a Argentona.

Cedida

Una rehabilitació
arquitectònica de premi
El projecte de renovació de la casa d’estiueig de Josep
Puig i Cadafalch és una de les 22 candidatures finalistes
dels premis Catalunya Construcció
Urbanisme: Redacció

La rehabilitació de la casa d’es·
tiueig de l'arquitecte Josep Puig i
Cadafalch a Argentona és una de
les 22 candidatures finalistes dels
premis Catalunya Construcció, que
convoca el Col·legi d’Aparelladors
de Barcelona (CAATEEB).
El guardó, que es lliurarà el 20 de
juny a l’INEFC Barcelona, reconeix
l’esforç dels equips de professionals
que, amb el seu treball, contribuei·
xen a millorar la qualitat, la gestió,
la sostenibilitat, la innovació i la se·
guretat de la construcció.

La història
Casa Puig i Cadafalch és un edifici
modernista declarat bé cultural d'in·
terès nacional. Va ser la casa d'esti·
ueig del conegut arquitecte i està si·
tuada al carrer de Dolors Monserdà,
tocant a la plaça de Vendre.
La finca actual neix de l’agrupació
de tres petites cases antigues adquiri·
des per l’avi de Josep Puig i Cadafalch,
i una quarta comprada pel seu pare,
per encabir l’espai del jardí. El pro·
jecte de reforma que l’arquitecte va
idear, tal com avui la coneixem, es va
iniciar l’any 1897 i les obres es van
allargar fins al 1905. | Red.

22 edificis finalistes
En total, van ser 128 les candidatures que es van presentar en totes
les categories de l'edició d'enguany. D'aquestes, el jurat en va fer
una primera selecció, de la qual s'han escollit les 22 que finalment
optaran als premis.
Els edificis finalistes estan repartits per diferents punts de la geografia catalana: Barcelona, Badalona, Terrassa, Gavà, Argentona,
Berga, Igualada, Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), Ullastret (Baix
Empordà), el Callús (Bages) i el Poal (Pla d’Urgell). També n'hi ha
un a Arteixo (Galícia).
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Maresme
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Torna el festival de fotografia analògica
contemporània Revela't
Aquest cap de setmana serà el plat fort del festival a Vilassar de Dalt,
però les exposicions es podran visitar fins al 16 de juny
Fotografia: Redacció

Avui divendres torna Revela't, el
festival nascut a Vilassar de Dalt
l'any 2013 i que s'ha convertit en
tot un referent internacional en fotografia analògica contemporània.
El lema d’aquest any és "Klaatu
Barada Nikto" i pretén estimular projectes fotogràfics que reflecteixin la
complexa relació de l’ésser humà
amb el planeta i ens planteja dues
preguntes molt concretes: per què
mereixeríem ser destruïts?, i per què
mereixeríem salvar-nos?
Avui divendres ja podeu començar
a gaudir del festival. La inauguració
és a les 19.30 h al teatre La Massa,
es projectarà la pel·lícula 'De donde
no se vuelve' d’Alberto García Alix,
un acte que comptarà amb la seva
presència.
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Un cop acabat aquest acte, es presentarà la programació completa i es
farà el lliurament de l’Agulla de Plata
d’aquest any a un destacat fotògraf.
Durant els dies que dura el festival, del 7 al 16 de juny, hi ha moltes activitats programades, totes al
voltant de la fotografia: exposicions,
fira comercial, activitats infantils,
xerrades, zona de creació i experimentació, tallers, etc.
Exposicions
En total hi haurà 35 exposicions a
Vilassar de Dalt i 12 a Barcelona, repartides en diferents localitzacions
i amb un preu per entrada de 6 € al
web i 7 € a taquilla. Hi haurà grans
noms de la fotografia, com Bruce
Gilden i David Burnett, de Magnum,
una antològica de René Maltête i
una retrospectiva de l’obra del gran

fotoperiodista libanès Ramzi Haidar.
També hi haurà visites d'artistes internacionals com Alex Timmermans,
Nobuyuki Kobayashi, Bill Moseley i
nacionals com Alberto Garcia-Alix,
Eduardo Nave, Fernando Maquieira
o Jorge Fuembuena.
A més, el festival acull la gran exposició “50 fotografías con historia”, d’Acción Cultural Española, un
repàs a la fotografia espanyola del
segle XX, amb 17 premis nacionals
de fotografia.
Fira comercial i market
Els dies 8 i 9 de juny, també tindrà
lloc la fira comercial i el market fotogràfic, amb demostracions, xerrades, trobades i activitats familiars. L'esdeveniment estarà obert de
10 h a 21 h al Parc de Can Rafart de
Vilassar de Dalt. | Red.
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Desarticulat un grup dedicat
al tràfic de drogues a Sant Pol

La nova revista ‘Valors’
es presenta a Arenys
de Mar

Material incautat pel cos policial.

Darrera portada de la revista.

Mossos d'Esquadra

Cedida

Estava integrat per dos homes i una dona de nacionalitat
italiana que havien llogat una casa a Sant Pol

L'acte mostrarà al públic
el nou format de la revista

Mossos de la Unitat d'Investigació
d'Arenys de Mar van detenir el 29
de maig dos homes de 45 anys i una
dona de 41 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de
drogues i tinença il·lícita d'armes.
En total, es van requisar 2 kg de
cocaïna, 20 kg de cabdells de marihuana, 9 kg d’haixix i pastilles
de MDMA. Tot plegat estava valorat en 280.000 euros. També es
van intervenir dues pistoles amb
munició i més de 25.000 euros en
efectiu que procedien de la venda
de la droga.

Avui a les 19 h es presenta a la biblioteca pare Fidel Fita d’Arenys de
Mar la nova revista 'Valors', que es
va llançar al mes de gener amb un
nou format a tot color.
La peça principal de la sessió serà
una conferència de Xavier Garí, doctor en Història Contemporània, professor de la UICbarcelona i especialista en història de la pau, sota el
títol "El valor de la pau: de cultura a
civilització". A l’acte també hi prendran part els codirectors de la revista,
Maria Coll i Joan Salicrú, els quals
explicaran el procés de renovació
de la revista.
A banda, 'Valors' és també un
programa de ràdio a La Xarxa de
Comunicació Local que porta per
títol 'Valors a l’alça' i un diari digital
a l’adreça www.valors.org.

Mesos d'investigació
La investigació va inciar-se l'octubre del 2018, quan els agents van
assabentar-se que els sospitosos
podrien estar relacionades amb
el tràfic de drogues.
En aquests mesos, els Mossos
han pogut demostrar que els detinguts adquirien diferents tipus de
substàncies estupefaents i posteriorment les portaven a vendre a
altres països d'Europa.
La detenció
Amb tots els indicis, es va muntar
un operatiu en què van detenir el
cap del grup, mentre circulava per
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Canet de Mar, amb 19.000 euros en
efectiu a sobre.
D'altra banda, els agents que vigilaven el domicili a Sant Pol, al
carrer Joan Coromines, van detenir
l'altre membre del grup quan sortia
de manera precipitada del domicili
amb bosses grans i les carregava a
la furgoneta.
Minuts més tard, va ser detinguda la tercera integrant del grup
quan arribava al mateix domicili.
La dona és la parella del primer
detingut i germana del segon.
Per últim, ja entrada la nit, els
agents van realitzar un registre, en
una pizzeria de Pineda de Mar que
freqüentaven els detinguts, on van

L'operació policial
va permetre detenir
els tres integrans
del grup el mateix
dia, dos a Sant Pol i
un a Canet de Mar
intervenir 1.000 euros.
L'1 de juny, els detinguts van
passar a disposició del jutjat de
guàrdia d'Arenys de Mar i es va
decretar l'ingrés a presó dels tres
membres. Tots tres tenien antecedents pel mateix tipus de delicte. | C.C.

Un canvi d’imatge total
Després de 15 anys de publicació i
165 números als quioscos, la revista 'Valors' ha fet aquest 2019 un pas
endavant amb la voluntat de consolidar-se com a capçalera de referència
a Catalunya en l’àmbit de l’ètica i la
reflexió. Els canvis principals són més
pàgines, el salt al color, un pes més
destacat de les il·lustracions i la incorporació de nous col·laboradors.| Red.
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Baixada de les Espenyes, 11, Mataró · 606 070 098 · 630 879 572 · 931 178

ZONA MARÍTIMA:

105 metres útils, 3 habitacions, 2
banys, terrassa vistes a mar, calefacció,
ascensor.

ROCABLANCA:

Edificació recent. 100 metres útils, 4
habitacions, 2 banys, terrassa de 40
metres, calefacció, ascensor.

395.000€

ELS MOLINS

Planta baixa seminova. 90 metres
útils, 3 hab. 2 banys, calefacció,
cantonera i assolellada.

193.000€

245.000€

EIXAMPLE

Dúplex. 128 metres útils, 3 habitacions, 2 banys, terrassa de 60 metres,
calefacció, ascensor.

279.000€

CONSULTES GRATUÏTES:
• Advocat immobiliari. Clàusules IRPH, sòl i desnonaments.
• Gestions a registres, notaries i ajuntaments.
• Gestió integral de lloguers i tramitacions d’IVAs.
• Assessorament de problemes veïnals.
• Agents i mediadors d’assegurances "Allianz".

www.totmataro.cat/perfil

Perfils
Maribel Nieto,

una jubilació ben
merescuda
Perfil: Berta Seijo

Filla de pare cirurgià, la Maribel Nieto no sempre
va tenir clar que volia estudiar medicina. “Era una
carrera que em cridava l’atenció quan estava fent el
preuniversitari i després vaig saber que era del tot vocacional quan vaig començar a tenir contacte amb els
pacients”, explica. D’això ja fa uns quants anys i unes
quantes anècdotes que la doctora recorda sense perdre
el somriure. “Als anys 70, la cirurgia era un món totalment masclista. Fer-t'hi un lloc era força complicat si
eres dona”, afirma. En aquest sentit, la Maribel va haver
de lluitar contra els que li recomanaven a ella i a les seves companyes que estudiessin pediatria o medicina
interna, “especialitats que consideraven més adequades per a nosaltres”. Tanmateix, aquesta mataronina va
aconseguir el seu objectiu: va passar per tots els serveis
quirúrgics de la Vall d’Hebron i va aterrar a La Quinta
de Salut l'Aliança amb el títol sota el braç.

Una autèntica referent en el seu àmbit
Amb 40 anys i després d’un desengany professional,
Nieto va començar a treballar a l’Institut Català de la
Salut (ICS) i va impulsar una de les primeres consultes
especialitzades en patologia mamària dins la sanitat
pública catalana. “Quan es va posar en marxa el pla
de detecció de càncer de mama, ens van oferir fer el
segon pla pilot de detecció precoç de càncer de mama
a Mataró”, explica. A banda d’aquesta tasca, la doctora
també ha estat vinculada durant anys a l’Hospital de
Mataró com a cirurgiana i, actualment, com a líder
d’un projecte de voluntariat.
Tot i que es va jubilar poc abans de ser guardonada
amb el premi Mataroní de l’Any, Nieto no descansa ni
un moment. “El 2015 vaig tancar una etapa, però no he
deixat de fer coses: formo part de l’Associació Maresme
Oncològic, estic aprenent a fer puntes de coixí a Arenys
de Munt, participo en una tertúlia a Ràdio Mataró, i
cada matí vaig al gimnàs”, explica.
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Daniel Ferrer

Dona pionera
La Maribel Nieto no podia faltar en un llibre homenatge a totes les dones que han marcat un abans i un
després a la comarca. És per això que la cirurgiana
és una de les protagonistes de ‘Dones pioneres del
Maresme’, una guia de recursos que fa valdre la
tasca desenvolupada per autèntiques referents en
l’àmbit artístic, científic, tecnològic, social i polític.
L’obra es pot trobar des del 23 d'abril en format
paper a les biblioteques municipals de Mataró i
també en versió digital a través d’una aplicació per
a dispositius mòbils.

APUNTS
Defineix-te: Sincera i alegre
Un llibre: 'Sara i els silencis', de Maria Escalas
Un viatge: Nova Zelanda
Una pel·lícula: 'La vida de Brian', dels Monty Python
Una experiència a recordar: Una estada de sis mesos
en un servei de cirurgia a Charlottesville (Virgínia)
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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. 1446
ZONA
EIXAMPLE

OCASIÓN ZONA/PRECIO. PISO SEMI REFORMADO: Cocina ofﬁce de 14m2, galería, baño completo con ducha, suelos
de parquet, calefacción, balcón exterior,
€ solo 3 vecinos. (C.E. EN TRÁMITE)

T

146.000
Ref. 4528

T

ZONA Mª
AUXILIADORA

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 4535
T
ZONA
ROCABLANCA

PISO GRANDES DIMENSIONES CON PK
INCL: con ascensor, comunidad reducida,
4 hab. 1 suite, 2 baños compl., cocina off
roble, galería, salón, balcón exterior, sue€ los mármol, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

189.000

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. 7079
ZONA
LLÀNTIA:

PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR: 3 hab.
(1 doble), baño completo con bañera, cocina
office y galería, con calefacción, salón/comedor
de25m2 con balcón exterior, muy luminoso.
€ (C.E. EN TRÁMITE)

T

210.000

Ref. 4536
T
ZONA
CAN BRUGUERA:

je 50m2, 5 hab.+estudio, 3 baños y aseo,
cocina 30m2, chimenea, sauna, suelos
€ mármol, a.acond.(C.E. EN TRÁMITE).

415.000

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

ESPECTACULAR CASA 400M2, TERRENO
DE 100M2: Piscina y zona barbacoa, gara-

937 965 148
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4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Eixample

212.000 €

MATARÓ - Parc Central

259.500 €

EN EXCLUSIVA, PIS AMB MOLT BONS ACABATS!

PIS EXTERIOR A UNA DE LES MILLORS ZONES RESIDENCIALS!

Situat a prop dels Mossos, tocant la zona del Rengle. 111m², 3 habitac., 1 bany, 1 servei, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, traster, ascensor, etc... Llest per a entrar-hi a viure!! T 151581

90m², 3 habit., bany, servei, cuina independent reformada i equipada, saló-menjador, 2 terrasses, aa/cc, terres parquet nous, tanc.
d’alumini, garatge, ascensor... Zona molt tranquil·la!!!! T 151045

MATARÓ - Havana

260.000 €

PLANTA BAIXA MOLT ACOLLIDORA AMB TERRASSA DE 35M2!
Consta de 73m², 3 habit., 2 banys, cuina americana, saló-menjador, terres de gres, aa/cc, tacnc alumini, calefacció, llums led,
barbacoa. Plaça pàrquing opcional!!! T 151569

DOSRIUS - Can Massuet

225.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Tecnocampus

150.000 €

CASA A 4 VENTS MOLT ASSOLELLADA I ENVOLTADA DE JARDINS!

LOCAL DIÀFAN A PEU DE CARRER IDEAL COM A OFICINA!

Consta de 143m², 3 habitacions, cuina office, saló-menjador,
calefacció de gasoil, aa/cc, garatge, traster, porxo, tanc. alumini,
portes de fusta. Vistes a la muntanya!!! T 420352

97m2, diàfana, 1 bany, calefacció, parquet, llums led, instal·lació
elèctrica... Plaça de garatge interior i 1 exterior ús propi o clients. A
prop del mar i a 5 minuts del centre!!! T 350087
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ALS!

al

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

MATARÓ - Cerdanyola

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

675 €

MATARÓ - Centre

775 €

ÀTIC DÚPLEX ASSOLELLAT AMB TERRASSA DE 18M2!

PIS MOLT BEN SITUAT I ENVOLTAT DE COMERÇOS!
60m², 3 habitacions, 1 bany, cuina oﬃce, saló-menjador, terres 75m², 2 habitacions, 2 banys compl., cuina oﬃce, saló-menjade gres, aa/cc, tanc.d’alumini, llums led, etc... Perfectament co- dor, calefacció, tanc.d’alumini, traster, ascensor. Terrassa exterior de 18m². Totalment exterior!! T 110414
municat. És ideal per a una petita família!!! T 110715

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

DOSRIUS - Can Massuet

980 €

CASA A 4 VENTS AMB TERRASSA DE 250M2!
Llar de 140m² en parcel·la de 400m². De 4 habitacions, 2 banys,
cuina independent, saló, xemeneia, calefacció, terres de ceràmica i de parquet, garatge... Zona molt tranquil·la!!!! T 202772
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MATARÓ - Via Europa

950 €

ÀTIC SEMI MOBLAT AMB TERRASSA SUPERIOR DE 25M2!
Consta de 86m², 3 habitacions, 2 banys, cuina oﬃce, salómenjador, terres de parquet, dues terrasses, zona comunitària,
pàrquing, traster...Molt assolellat!! T 108206

MATARÓ - Centre

600 €

LOCAL COMERCIAL DIÀFAN I TOTALMENT REFORMAT!
Consta de 77m2, 1 de servei, llums led, terres de parquet, porta
automàtica, magatzem, pati, etc...Amb entrada a peu de carrer.
Ideal com a oﬁcines o magatzem!!! T 303074
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