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Especial:
Black Friday

Més necessari que mai

Daniel Ferrer

Amb 10.000 persones en situació de pobresa al Maresme,
el Gran Recapte veu minvar la xifra d'aliments recollits

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)
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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OFERTA!
PORCELLÀNIC

Aneto Perla
31,6x45,2cm

4,92

Abans

€ /m 2

3,50

Ara només

€/m 2

Oferta vàlida fins a final d’existències o al 31/12/19
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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

MOLT BEN EMPLAÇAT!
ATENCIÓ, BONA COMPRA!

Ref. 13063 AVDA. GATASSA/POLICIA NACIONAL: Per qualitats de les millors ocasions com

a primer habitatge o inversors que busquin bona rendibilitat. Bé situat al costat avinguda
principal, activa i amb tots els comerços, col·legis i serveis. Ascensor i presència impecable. Distribució quadrada 80m2 pràctic. Predomina exterioritat i lluminositat. 3 dormit.(2
dobles). Saló menjador ampli, fàcil de moblar. Balcó sobre carrer tranquil. Cuina equipada
i perfecte estat. Galeria. Bany amb dutxa. Calefacció. Portes en roure. Preu realment bo!!

130.000€

T

82.000€

175.000€

T

PIS TOTALMENT EXTERIOR!

ATENCIÓ AL PREU!
Ref. 13031 MOLINS: Últim pis en carrer tranquil
i ben comunicat. Alt, exterior i boniques vistes clares.
Distribució quadrada. De 65m2 gairebé sense passadissos. 3 dorm. (2 dobles). Saló menjador lluminós.
Balcó. Cuina estat original. Bany amb dutxa. Pis bon
estat sense reformes. Excel·lent estat per preu i zona !!

T

Ref. 13040 CENTRE/ZONA JUTJATS: Pis realment impecable amb plaça d’aparcament i
amb traster en finca de recent edificació. Distribució quadrada, pràctica i funcional alhora
que molt exterior. Saló menjador de 22m2.
Cuina office equipada semioberta molt bonica. Amb 2 dormitoris amplis. Bany amb dutxa.
Oportunitat especial per qualitats!!

Ref. 13064 AVDA. PUIG I CADAFALCH/RDA. CERDANYA: De les millors edificacions de la

zona, de mitja alçada i ascensor. Excel·lent pis 100m2, exterior i reformat totalment. Amplitud i comoditat. Ubicat en un entorn tranquil i agradable. Saló menjador ampli. Balcó. Cuina
realment gran (16 m2) equipada i ampliada amb una habitació del costat. Galeria annexa. 3
dormitoris (abans 4). Bany impecable amb banyera. Calefacció. Apropiat per a persones que
els agradin espais amplis. Atenció!!!

T

159.900€

BONA COMPRA!

SITUACIÓ PRIVILEGIADA!

Ref. 13056 PERAMÀS/PL.CATALUNYA: Ben emplaçat al costat avingudes principals. Alt i per-

Ref. 13062 PARC CENTRAL: Molt bona ocasió.
80m2 amb terrassa a nivell 20m2 + pàrquing i traster, seminou amb zones comunitàries enjardinades i
piscina. De les millors zones de la ciutat. Saló menjador 25m2. Cuina office equipada. Galeria. 2 dorm. dobles (armaris encastats). Terres parquet. Calefacció.

fectament orientat. Les seves millors qualitats: Lluminositat + perfecta distribució sobre 72
m2. 3 dormitoris. Saló menjador 20m2. Balcó sobre carrer tranquil. Cuina en bon estat. Galeria
annexa. Bany actualitzat. Fusteria interior de cedre, exteriors alumini lacat. Preu realment interessant. Zona agradable amb escoles, serveis i comerços. Bona inversió!!

165.000€

T

T

229.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truqui’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €

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

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

A 20 minuts de Barcelona
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A 2 minuts de Mataró Park
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Davant de tot
El meu enterro
Opinió: Cugat Comas

Fa poc vaig descobrir, en un d'aquells dies en què després dels titulars de les notícies ja advoques per parar la tele i aïllar-te de la realitat,
un programa anomenat 'El cielo puede esperar', que fan a Movistar. No
tinc gaire idea de quant fa que va, però em va interessar prou per no
endormiscar-me mentre el mirava. Per a qui no el conegui, diré dues
coses: la primera, que no justifica l'elecció d'aquest operador i el seu
preu; la segona, que té la seva gràcia.
En aquest programa un personatge famós mor fictíciament i en una
mena de rebedor celestial, i en companyia d'un comptable dels alts dominis, assisteix com a espectador al seu propi funeral. Tot està amarat
d'humor, al qual es presta el convidat, que desconeix per on li sortiran
els amics i companys. El vaig trobar ben fet. Divertit fins i tot. És tot guió
i tramoia argumental, però prou bona peça.
Sovint a la gent se li enrefoten, els enterros, però a casa sempre hem
estat d'anar a funerals. No és que ens agradin, és que creiem que s'hi
ha d'anar per poc que la coneixença amb el difunt o els seus familiars
ho justifiqui. Els actes de comiat són un acte social que potser no tenen
transcendència o efectisme real, però que en canvi pesen severament.
Un pes que es fa més suportable si se sosté amb més presències. Tan
senzill com això.
Solucionada la papereta per a la gent amb conviccions o postulats espirituals, la resta assistim al fet final des d'una incomoditat manifesta.
Sense un codi establert. Per pocs actes de comiat civils a què hàgiu anat,
deveu pensar el mateix que jo. L'oficiant declama algun vers amb el to
de clergue amb l'epístola, el ritual amb el cos present és idèntic al religiós. I sovint el què i el com s'hi diu no ens acaba de complaure. El meu
avi sempre es queixava que, a més, tanta gent hi faci sonar el "Cant dels
ocells", quan és una nadala.
No sé si no ens hauríem d'obligar els uns als altres –entre les persones
que ens apreciem i ens sentim properes– a fer l'exercici que proposa
aquest programa. A pensar, relativitzar i riure imaginant-nos el nostre
propi comiat. A buscar-li un fil, a pretendre una certa pau entre els qui
ens diran adeu. A aspirar a tenir una manera pròpia i personal de dir
adeu. Què s'hi dirà, què sonarà, què no ha de ser.
És un què suggestiu. Potser el cel pot esperar però hi ha coses que val
més tenir plantejades. Parlem-ne un dia havent dinat.

PROP DE 3.000 EUROS
CONTRA LA LEUCÈMIA
APLAUDIT: La campanya "Herois
sense capa", promoguda per l'escola Antonio Machado, aconsegueix
recaptar fins a 2.704 euros per a
la lluita contra la leucèmia.

PÈRDUA DE TEMPS AL
VOLANT
CASTIGAT: Cada dia més de 320.000
persones que accedeixen a Barcelona
en vehicle privat o en autobús interurbà pateixen retencions. Els usuaris de la C-32 Nord (Maresme) són
alguns dels més perjudicats.

L’ENQUESTA

Creus que la violència
masclista és un dels
principals problemes de
la nostra societat?
74,6 % Sí
25,4 % No

LA PREGUNTA

Vas participar en el Gran
Recapte?
VOTA L'ENQUESTA A:

Fe d'errates: En el número 1892 del Tot Mataró, va sortir publicada una informació sobre l'exposició de la Nefer Rovira. On vam escriure "l'artista mataroní"
hauríem d'haver escrit "l'artista mataronina". Disculpeu les molèsties.

Davant de tot 1894.indd 1

27/11/19 17:08

Sin título-7 1

12/12/18 16:06

Les portades

Foto antiga

El pòdium del velòdrom

De fa 25 anys
ACM Ajuntament de Mataró. Carrera ciclista al velòdrom. 21 d'agost del 1963. Masachs 001.

La fotografia, cedida per l'Arxiu Comarcal del Maresme, data
del 1963, any en què aquests tres
ciclistes van guanyar una de les
curses celebrades al velòdrom de
Mataró. Aquesta fita va ser possible gràcies a l'embranzida que van
agafar les pistes de sorra una mica
abans, concretament, a mitjans
dels anys 40, quan Esport Ciclista
Mataró havia aconseguit portar

figures de renom mundial que van
cridar l'atenció de l'audiència mataronina. Aquesta bona acollida va
possibilitar que es donés una última empenta al recinte dotant-lo
de superfície de ciment pòrtland,
vestidors i grades. Finalment, el 22
de juny del 1948 es va celebrar la
inauguració oficial del velòdrom,
que arribaria a ser un dels millors
de l'Estat.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 5 a l’11 de desembre de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1652

ANTICIPA’T AL NADAL I ESTALVIA
Comença la campanya comercial més important de l’any amb bons
auguris entre consumidors i comerciants
T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218
08304 Mataró
Més de 3.000m2 en decoració

També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

NÒRDIC PLOMA
des de

10,95€

DECORACIÓ, ROBA DE CASA
SOS...
CATIFES, PARQUETS, MATALAS
ÇA
PROFESSIONALS DE CONFIAN de 9 a 21 h

Pàrquing gratuït al mateix

edifici Horari ininterromput
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De fa 5 anys
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Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

La Fira de Nadal aterra de nou a Mataró
La tradicional fireta de pessebres i ornaments s'instal·la a la plaça Santa Anna del
30 de novembre al 23 de desembre
Fires: Redacció

A un mes vista perquè arribin
els dies forts de les festes, la Fira
de Nadal arriba com cada any a
Mataró. Entre el 30 de novembre i
el 23 de desembre, la fireta de pessebres i ornaments s'instal·la a la
plaça Santa Anna per abastir els
consumidors de tots els elements

Tot 1 i 2 Ciutat 1894.indd 2

de decoració nadalenca necessaris
per posar a punt la llar: des d'arbres (tant naturals com artificials)
fins a figures de pessebre, molsa,
llumetes i suros, cintes de colors,
centres ornamentals de taula, espelmes nadalenques i guarniments
de Pare Noel.
D'altra banda, l'esdeveniment
també inclou productes alimentaris

L'horari
La Fira obre cada dia
fins al 23 de desembre
de 10 a 13.30 h i de
16.30 a 21 h

típics de Nadal com, per exemple, torrons, neules, galetes i

27/11/19 17:03
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L'encesa dels
llums de Nadal es
farà aquest diumenge,
1 de desembre, a les
18 h amb l'actuació de
Gospelsons
llaminadures decorades amb motius nadalencs. A més, la fireta aplega
diverses activitats relacionades amb
la temporada de l'any i adreçades a
tota la família: contes, encesa dels
llums, concerts, espectacles de teatre i circ, i diversos tallers.
La de Mataró és la segona fira
de Nadal més important de tot
Catalunya, tant pel seu emplaçament com per la qualitat dels productes que s'hi venen. Aquests productes estan elaborats de forma
artesanal a partir de tota mena de
materials: fusta, vidre, plata, ceràmica, cera, sabó, llavors, etc.
Viu el Nadal sense sortir de
la ciutat
La fireta no és l'únic esdeveniment
que acull el municipi durant aquestes festes, sinó que se suma a actes i
iniciatives que la majoria de mataronins i mataronines coneixen molt bé.
Entre ells, l'exposició de pessebres i

Tot 1 i 2 Ciutat 1894.indd 3

Cedida

Mataró ret homenatge als caganers
Aquest any, els amants de les figuretes de pessebre podran
gaudir d'una exposició que se celebra entre el 8 de desembre
i el 12 de gener a l'Associació de Pessebristes de Mataró. I és
que l'Associació d'Amics del Caganer hi ha organitzat una de
les mostres més grans de caganers que es podran veure aquest
Nadal a Catalunya. L'objectiu de l'entitat és contribuir a la difusió i valorització d'aquesta tradicional figureta, que disposa de
parada pròpia a la Fira de pessebres i ornaments de la capital
del Maresme i que acaba de sumar nous personatges a la seva
col·lecció: Rosalia, La Casa de Papel, Greta Thunberg, Frida
Kahlo i Mr. Bean, entre d'altres.

diorames al local de l'Associació de
Pessebristes de Mataró (oberta del 8
de desembre al 12 de gener), la clàssica representació d'Els Pastorets a
la Sala Cabanyes (a partir del 22 de

desembre), els espais creatius tant
a la Biblioteca Pompeu Fabra com
a la Biblioteca Antoni Comas, i la
Fira Màgic (al Parc Central a partir
del 5 de desembre). | Red.
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Ciutat

La Marató s'emetrà en directe el 15 de desembre a TV3.

Cedida

Acte solidari a la ciutat amb motiu de La Marató
de TV3
Dissabte, dia 30 de novembre, Mataró acollirà una festa per recaptar fons per a les
malalties minoritàries
Solidaritat: Redacció

El pròxim 15 de desembre se
celebra una nova edició de La
Marató de TV3, una de les iniciatives solidàries amb més ressò a tot
Catalunya. Aquest any, l'esdeveniment està dedicat a les malalties
minoritàries, que afecten fins al

Tot 3 i 4 Ciutat 1894.indd 2

7% de la població. De fet, s'estima
que actualment hi ha al voltant de
400.000 persones que tenen alguna
d'aquestes patologies a Catalunya,
3 milions a Espanya i més de 30
milions a tot Europa.
Un gran mandala
Com a prèvia al gran dia, Mataró

ja ho té tot a punt per acollir una
festa que tindrà lloc dissabte, dia
30 de novembre, al centre del
municipi. Amb la col·laboració
de l'Ajuntament i la Fundació El
Maresme, diverses persones i entitats han organitzat la construcció
d'un mandala gegant amb taps de
plàstic. L'objectiu principal és el

27/11/19 17:57
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Mataró Cívica i Activa: un
projecte per incrementar la
recollida selectiva als barris
L'activitat principal és
elaborar un mandala
amb taps de plàstic
de recaptar diners que ajudin a
impulsar la recerca en malalties
minoritàries.
Música, tallers i jocs
A més a més, aquesta activitat estaAj. de Mataró
Els diners estalviats s'inverteixen en la ciutadania.
rà acompanyada de diverses actuacions, jocs, cercaviles de gegants i La campanya informativa porta a porta se centra en els
una xocolatada. Algunes de les ban- veïnats de Rocafonda i del Pla d'en Boet
des que pujaran a l'escenari són la
de l'Escola Municipal de Música, el
El projecte que es va posar en terme fins ara, s’ha incrementat el
projecte Som Grocs, la coral d'afà- marxa el gener passat sota el nom percentatge de recollida selectiva,
sics del Grup d'Ajuda Mútua, Swing de Mataró Cívica i Activa continua que ha assolit durant el mes d’octuMaresme, Gospelsons i la coral perseguint el seu objectiu: millorar bre el 39,8% a Rocafonda i el 34,2%
Montserrat Solà. També estan pre- les xifres de recollida selectiva al mu- al Pla d’en Boet.
vistos la flashmob d'en Santi, de la nicipi. Actualment, la iniciativa s'ha
Perquè les xifres vagin a l'alça,
Fundació El Maresme, i tallers a implantat als barris de Rocafonda i durant aquest darrer trimestre de
càrrec d'entitats com la colla caste- del Pla d'en Boet, on bona part dels l’any s’està fent una campanya inforllera Capgrossos, la Sala Cabanyes diners estalviats per l'Ajuntament mativa porta a porta amb els agents
o el Consorci per al Tractament es destinaran a una sortida esco- de proximitat que habitualment fan
de Residus Sòlids Urbans del lar per als cursos de primària de la d’enllaç entre la ciutadania i el serzona.2019.pdf
Gràcies a 1les accions
a vei de recollida dels residus. | Red.
Maresme. FALDÓN
| Red. 138x67,35 ECO EFFICIENT
7/11/19 dutes
19:03
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100 €

EMPORTA’T
SI CONTRACTES
LA LLUM I EL GAS
I SENT L’ENERGIA
DE PASSAR DE 0 A 100

CY

CMY

INFORMA-TE'N AL TEU PUNT DE SERVEI

K

Rda Mossèn Jacint Verdaguer, 47, local
08304 Mataró (Barcelona)
Tel.: 935 361 372 • Mòbil: 634 910 619
info@eco-efficient.cat
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Ciutat

El trasllat "perjudica els interessos del municipi" segons el PSC.

Cedida

El PSC transmet al Parlament el seu malestar
pel trasllat a Barcelona de la Fundació TIC Salut
Social
El primer secretari del PSC de Mataró, Juan Carlos Jerez, afirma que el partit està
"totalment en contra" de la decisió presa per la Generalitat
Entitats: Redacció

Continua la polèmica sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut Social
a Barcelona. El PSC ha transmès un
seguit de preguntes al Parlament
per demanar explicacions sobre
la decisió presa fa unes setmanes
pel Govern de la Generalitat de

Catalunya. Segons el primer secretari del partit a Mataró, Juan Carlos
Jerez, la formació està "totalment en
contra" del fet que l'entitat abandoni
la seva seu al TecnoCampus i és per
això que demanen una justificació.
Entre altres coses, el PSC ha
explicat que "Mataró va ajudar
al naixement i el creixement de

la Fundació des dels seus inicis,
cedint-li un espai dins la seu de
l'Escola Universitària Politècnica
i posteriorment impulsant el seu
trasllat al Parc del TecnoCampus".
Ara, el canvi de rumb de l'executiu
català, "perjudica els interessos del
municipi i dels treballadors de TIC
Salut". | Red.

Un trasllat ja fet
La Fundació TIC Salut Social va
abandonar el passat 25 de novembre el TecnoCampus i marxa
cap a la capital catalana, concretament en unes oficines ubicades
a l'edifici Salvany.
El departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, de qui
depèn aquest organisme que impulsa les noves tecnologies en
l'àmbit de la salut, ha estat qui ha
pres la decisió amb l'objectiu de
"centralitzar i compartir recursos
comuns, i optimitzar l'eficiència i
la sostenibilitat".

Tot 5 Ciutat 1894.indd 2
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Treballs de millora a la plaça
de l’Assemblea de Catalunya

Plaça de l'Assemblea de Catalunya, al Pla d'en Boet.

ERC diu “no” a les
ordenances fiscals
aprovades pel govern

D. Ferrer

Francesc Teixidó.

D. Ferrer

Les obres complementaran la reparació de la xemeneia
de l'antiga fàbrica Tíntex

Es queixen de la manca
d'informació en la proposta

L’Ajuntament de Mataró ha fina·
litzat les obres de reparació de la
xemeneia de l’antiga fàbrica Tíntex,
situada a la plaça de l’Assemblea de
Catalunya, i tot just ha iniciat els
treballs per millorar aquest espai
públic amb nou mobiliari urbà i la
renovació dels paviments de sauló.
El regidor de Verd Urbà, José
Antonio Ricis, acompanyat dels
tècnics responsables de les obres,
ha estat l'encarregat d'explicar als
veïns en una reunió informativa
en què consisteixen els treballs
de millora. A grans trets, es reno·
varan i canviaran de lloc els bancs
i les papereres, i es retiraran els
escocells dels arbres; es canviarà
el paviment de sauló i s’anivellarà
el terreny, i, a la zona de jocs, està
previst canviar el sauló per terra
de Santa Coloma, que protegeix
millor de possibles caigudes.

Esquerra Republicana diu "no" a les
ordenances fiscals aprovades pel PSC
i En Comú Podem a Mataró. Segons
va afirmar Francesc Teixidó en roda
de premsa, el partit considera que hi
ha una manca d'informació en la pro·
posta del govern local. En concret, es
queixen que els increments de l'IBI,
l'IIVTNU, l'IAE, l'ICIO, la brossa, la
zona blava i els aparcaments muni·
cipals no estan justificats.

Un sistema innovador
A més a més, el consistori vol instal·
lar a la plaça un E·Can urinari per
a gossos en forma de tòtem que
permet recollir els orins si l’animal
s’acostuma a fer les seves necessi·
tats a sobre de la reixeta. Si ho fa bé,
i per aconseguir l’ensinistrament,
el propietari del gos el pot premiar

Tot 6 Ciutat 1894.indd 2

amb una galeta que el mateix dis·
positiu dispensa. A Mataró ja s’han
instal·lat altres E·Can a la plaça
de Pere Màrtir Viada i a la plaça
situada al costat del passatge de
Lluís Gallifa.

E-Can urinari
A la plaça s'instal·larà
un sistema que premia
els gossos ben
ensinistrats
Els treballs tenen un cost apro·
ximat de 12.000 euros i un termini
d’execució previst de tres setmanes.
La reparació de la xemeneia
La xemeneia de la plaça, de més de
32 metres d’alçària, va ser construïda
a mitjans del segle XX i està prote·
gida pel Pla especial del patrimoni
arquitectònic i ambiental de Mataró
com a bé cultural d’interès local.
La caiguda d’un llamp el setembre
del 2018 va provocar·hi esquerdes
i la degradació dels materials i, tot
i no haver·hi risc de caiguda, es va
considerar recomanable desmuntar
els 7,5 metres superiors, que s’han
refet amb maó massís. | Red.

Més queixes
ERC posa en dubte la
inversió de 22 milions
realitzada pel govern
entre finals del 2018 i
el 2019
D'altra banda, el líder de l'oposi·
ció a l'Ajuntament de Mataró posa en
dubte la inversió de més de 22 milions
d'euros duta a terme entre finals del
2018 i el 2019 per David Bote. Per a la
formació independentista, va ser una
"irresponsabilitat" dur a terme aquest
"desplegament".
Per últim, ERC lamenta que no s'ha·
gin acceptat algunes de les seves al·
legacions, com la d'aplicar bonifica·
cions d'IBI a propietaris que lloguen
per sota el preu de referència. | Red.
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BLACK FRIDAY

Els establiments de Mataró esperen vendre un
40% més el divendres de Black Friday
Un total de 200 comerços adherits a Negoci Empresa Mataró (NEM) s'han sumat a la
campanya comercial d'aquest divendres
Els comerços de Mataró ofereixen aquest divendres, i també durant tot el cap de setmana,
promocions o descomptes en
els seus productes. Dels negocis
adherits al NEM, uns 200 s'han
sumat a participar en aquesta
campanya comercial.

BLACK FRIDAY 1894.indd 4

Jordi Novo, president del
NEM, explica que la celebració
del Black Friday suposarà per als
comerços locals vendre un "40%
més que un divendres normal".
Tenint en compte, a més, que
el diumenge dia 1 de desembre
és festiu d'obertura comercial,

Novo espera "una arrencada de
campanya potent" i confia que
tingui continuïtat.
En tot el territori català, segons dades de la patronal PIMEC
(Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya), més de la meitat dels
comerços de proximitat faran

27/11/19 17:49
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El Black Friday
s'allargarà tot el
cap de setmana,
inclòs el diumenge,
festiu d'obertura
comercial.
descomptes amb motiu del Black
Friday.
Aprofitant la proximitat de
l'esdeveniment a les dates nadalenques, Novo aprofita per fer
una crida als consumidors perquè confiïn les compres d’aquest
Nadal al teixit comercial urbà i
de proximitat de Mataró.

Ulls ben oberts
Justament, el fet que quedin poques setmanes per a les dates
festives fa que moltes persones
aprofitin els descomptes per deixar enllestits els regals de Nadal.
En aquest sentit, hi ha molts negocis que s'aprofiten d'aquest
augment de consum per apujar
preus i oferir descomptes ficticis,
sobretot pel que fa a les vendes
en línia. Per això, és recomanable
fer les compres presencialment
als comerços locals i de proximitat, els quals ens donen confiança i asseguren una atenció
al consumidor completa.
Èxit comercial
El Black Friday és una de tantes
tradicions que s'han adoptat dels
Estats Units. El fet de ser una
campanya celebrada just abans
del Nadal va ser, segurament,
un dels motius pels quals es va
instal·lar amb força a casa nostra.
La primera edició celebrada
a Espanya va ser el 2012, i des
d'aleshores els números no han
deixat de créixer, tant en nombre de comerços que se sumen
a la jornada com en nombre de
vendes. Els productes que més
solen triomfar són els tecnològics, que normalment tenen un
cost més elevat. | Red.
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica
Primera visita

GRATUÏTA

Dr. Pablo Marmol. Col. núm. 3244

DESEMBRE

% dte.
EN TOTS ELS TRACTAMENTS
Excepte mútues

Hospital de Mataró:
Carretera Cirera 230 · Soterrani 1, Lletra H
T 93 799 28 68
Mataró Centre:
Camí Ral, 377 Entlo. 2ª · (Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95
Premià de Mar:
C/ L’Eixample 80 (Pl. Sardana)
T 93 751 77 42
info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |
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'Black Friday': augmenten les vendes, augmenten
els llocs de treball
Segons Adecco, a Catalunya comportarà la contractació de fins a 38.900 persones
La campanya del Black Friday
comportarà la contractació de fins
a 38.900 persones a Catalunya, segons Adecco i Eurovendex. Amb
aquesta xifra es convertirà en la
comunitat amb més contractes
nous, seguida de Madrid, amb més
de 35.400, i el País Valencià, on està
previst que se superin els 27.000.
En tot l'Estat, la previsió és que es
generin més de 201.000 contractes,

BLACK FRIDAY 1894.indd 6

un 7,5% més que fa un any. Els sectors vinculats al gran consum i la
seva indústria auxiliar, l'alimentació,
la distribució, el retail, la logística,
el transport i la indústria tèxtil són
els que més ocupació generaran.

Les compres en línia es disparen
Breatriz González apunta en un
article publicat a la UOC que les
vendes per Internet durant el Black

Friday del 2018 van créixer un 45%
respecte a la campanya anterior.
En aquest sentit, s'estima que es
repartiran, de mitjana, uns 2,5 milions de paquets diaris els dies posteriors a la data assenyalada. Això
suposa, d'altra banda, un efecte
negatiu cap al medi ambient. Per
això, és recomanable aprofitar els
descomptes en els negocis locals
i de proximitat. | AMIC / Redacció
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piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada
zona relax i solàrium amb
accés directe a la platja
2 piscines 25m cobertes
i piscina d’esbarjo exterior

gimnàs amb equipament
d’alta qualitat (cardio i
musculació) i monitors
qualificats

grup de tècnica
de running

pista poliesportiva, sauna,
esquaix, pavelló cobert...

grus d’entrenament
aigües obertes i grup
d’esport

activitats dirigides
Zumba, Ciclo-indoor, Aerosteps, Circuit càrdio, Estiraments,
Tonificació, Pilates, Hatha ioga, Circuit tàbata, Circuit sènior,
GAC (Gluti, Abdomen i Cames), TTC (Total Training Condition),
Aiguagim, Cursets de natació, Natació adaptada i Aigua i salut

CNM_Anunci_BLACK_FRIDAY_2.indd 2

bre:

natació embarassades
i post-part

més informació a :

secretaria cn mataró

tel. 93.796.29.02

www.cnmataro.cat
20/11/19 10:58
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Saps reconèixer una botiga online falsa?
El Black Friday i el Cyber Monday s'han convertit, des de fa uns anys, en el tret de
sortida de la temporada alta de les compres en l'eCommerce
Durant aquests dies, les compres
online estan a l'ordre del dia, però
cal anar amb compte perquè no totes les botigues online són segures.

Què ens pot fer sospitar?
1. Només admet el pagament per
avançat. És probable que, encara
que a l'inici s'anunciï que s'accepten tots els mètodes de pagament
habituals, a l'hora de pagar només
s'admeti el pagament per avançat
o la transferència immediata. En
aquest cas, desconfia.
2. L'únic número de telèfon que ofereix és un de tarificació especial. És
imprescindible que la botiga online
no només ofereixi una forma de contacte sinó que doni diverses opcions
perquè els clients puguin preguntar
dubtes o comentar el que necessitin directament amb el venedor. Si
només ofereixen un telèfon de tarificació especial, desconfia.

nom de la persona responsable, la
seva adreça i el seu contacte. Així
mateix, el dret de desistiment ha
de ser sempre vàlid i com a mínim
de 14 dies. Si no és així, desconfia.
4. Tot i que mostra el segell de qualitat, no pots clicar a sobre, és només
una foto. Si quan intentes clicar en el
segell de qualitat no s'obre el certificat corresponent, no és autèntic i
la botiga no està certificada. Pots fer
una doble comprovació i consultar
a la web de Trusted Shops el llistat
de clients. Si té el segell de Trusted
Shops però no pots clicar-hi ni apareix a la web, desconfia.

5. La pàgina web té faltes d'ortografia.
Hi ha moltes botigues online falses
molt ben fetes i que realment fan
dubtar els consumidors, però n'hi
ha d'altres que tenen moltíssimes
faltes d'ortografia. Si l'aparença de la
botiga et fa mala espina, desconfia.
6. El preu del producte és realment
baix comparat amb la resta de les botigues. Sol passar quan un producte
està de moda i el seu preu és alt (igual
que la demanda). Mentre que a totes
les botigues oficials està esgotat, apareix una botiga sospitosa que n'ofereix molts i molt barats. En aquest
cas, desconfia. | Tecnonews / AMIC

3. No mostra l'avís legal, la política de privadesa i les condicions de
contracte. Totes les botigues han
d'incloure un avís legal on figuri el
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Publirreportatge

Fira Màgic es posa en marxa al Parc Central
amb novetats

Se sortejarà una estada a Disneyland Paris per a dues persones.

Arxiu

Del 6 de desembre al 6 de gener, s'hi podrà gaudir de diverses atraccions infantils i
actuacions per a tota la família
Publirreportatge

Com cada any, el Nou Parc Central
de Mataró es prepara per acollir Fira
Màgic, un esdeveniment que aplegarà des del 6 de desembre al 6 de
gener un bon grapat d'atraccions
infantils i actuacions per a tota la
família. El recinte estarà obert tots
els dies laborables a les tardes (de
17 a 21 h) i dissabtes, diumenges i
festius durant tot el dia (d'11.30 a
14 h i de 17 a 21 h).
Hi haurà atraccions per a tots els
gustos, fins i tot per als més valents.

I és que a la fira s'hi podran trobar
atraccions com el Jamaica, el Cangur,
el tren de la mina, les barques pirates,
l'atracció d'Eurodisney, els cavalls
de l'oest, el miniescalèxtric, la pista
de boles, els llits elàstics o el globus
de la Patrulla Canina. Aquest any, a
més a més, hi haurà dues atraccions
totalment noves: un simulador de
realitat virtual i un circuit de motos
de bateries.
Carpa amb actuacions
A les atraccions s'hi sumarà la tradicional carpa de Nadal, de 200 metres

S'anima als assistents a disfressar-se del seu personatge d'animació preferit.

Fira Magic.indd 2

Arxiu

quadrats, que acollirà espectacles de
temàtiques diverses i moltes activitats cada dia de 17.30 a 20 h: Mickey
i Minnie, Patrulla Canina, màgia,
bombolles gegants, princeses Disney,
Frozen, la Bella i la Bèstia, cantajocs,
etc. L'objectiu és que els nens passin
unes tardes agradables i divertides
durant totes les vacances de Nadal
sense cap cost.

Noves atraccions
Enguany se sumen un
simulador de realitat
virtual i un circuit de
motos de bateries
Un altre dels moments més esperats
de la fira és la recollida de cartes, tant
del Pare Noel (el 24 de desembre a
les 17 h) com dels patges dels Reis
d'Orient (el 4 i 5 de gener a les 17
hores). Els petits de la casa podran
anar fins al Parc Central per deixar el
seu llistat de desitjos. D'altra banda,
també es realitzarà un concurs de dibuixos, dividit en diverses modalitats
segons les edats dels participants.
Per últim, se sortejarà una estada a
Disneyland París de dues nits per
a dues persones.
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Sèniors
Saber més, per ser més
Teilhard de Chardin en el seu llibre
"l'avenir de l'homme", fa una entenedora explicació sobre el progrés.
"El Progrés no és el que pensa el
vulgo, ni això que l'irrita no veure
arribar mai. El progrés no és immediatament la dolçor, ni el benestar,
ni la pau. No és el descans. Ni és tan
sols de manera directa la virtut. El
progrés és essencialment una força,
la més perillosa de totes les forces.
És la consciència de tot el que és i
de tot el que pot ser. Encara que
s'aixequi un clam indignat, encara
que es fereixin tots els prejudicis,
cal dir-ho, perquè és la veritat: Ser
més és, primer de tot, saber més".
Saber més suposa haver de recórrer a plantejaments filosòfics com
els expressats per Hegel, que defineix el camí sobre el qual avança el
progrés i el futur, com el desenvolupament de la llibertat humana i la
raó. Llibertat que afecta els éssers
humans i als entorns culturals en
els quals participa i es relaciona.
Suposa també fer-ho amb els
plantejaments del sociòleg i futurista Jeremy Rifkin que aposta per
organitzacions en xarxa, en territoris regionals (eco sistemes culturals) com Catalunya i Escòcia,
per passar de la globalització a la
glocalització. (vida local 24 hores,
incloent-hi el treball).
Suposa apostar per una nova societat centrada en les persones i no
en els diners i vàlida per a tothom.
Aplicant la cultura del discurs crític
(el seny de la raó) acompanyant a
plantejaments emocionals (la rauxa de voler ser lliures), en entorns
comunitaris sustentats en l'amor i
l'empatia de compartir en lloc de
competir.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Apunts
psicològics
La por (2/2)
Però cal reflexionar, ser crítics quan
els personatges públics socials i
polítics volen avançar amb els
seus negocis o estratègies i, com
es diu ENS FIQUEN LA POR AL
COS. Cal saber reaccionar. No és
fàcil perquè cal informació. I més
si toquen aspectes bàsics com la
seguretat social, les jubilacions,
el sou mínim... El primer esglaó
de la piràmide de Maslow com he
indicat diverses vegades.
Aquesta por exterior és una estratègia en mans dels que tenen
poders diversos a fi de sortir-se
amb la seva. Per imposar-se quan
no es convenç. La por és una arma
molt perillosa en mans de "narcisistes, psicòpates, megalòmans".
Cal mirar un xic el panorama internacional, estatal, nacional, comarcal i del poble o barri. Cal preguntar-nos si els que ens governen
volen que tinguem més por del
futur més que esperança. Una cosa
és la que diuen. L'altra la que fan.
Però hi ha una altra por interior que no depèn de l'exterior.
Així m'ho expressava fa temps,
una persona a la consulta: M'he
deixat portar per una por interior que m'ha frenat a fer moltes
coses. Por perillosa. I a vegades
ansietats quan no se sap la causa
que ho produeix.
Por, fòbia, ansietat són tres aspectes a poder diferenciar. Un
objecte real, un d'imaginari, un
d'absència.
I una vegada més, el propi coneixement, fet amb calma sense
obsessió, ajuda a ser forts, realistes, valents, prudents i poder
ESBADELLAR (Columna 1890).
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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IV Concurs de Microteatre a Can Boet: vota els
millors espectacles de petit format
El divendres 29 i el dissabte 30 de novembre al vespre se celebra una nova edició
d'aquest certamen de lliure accés
Teatre: Redacció

Arriba el IV Concurs de
Microteatre a Can Boet. Avui, divendres 29, i demà, dissabte 30 de
novembre, al vespre, el Centre de
patrimoni arqueològic i natural
(CPAN) acollirà aquest certamen
local dedicat a les obres de teatre
de petit format, que tenen una durada màxima de 15 minuts.
Amb un repartiment que no supera en cap cas els quatre actors,
els espectacles que opten als tres
guardons de votació popular són:
'Off-line', 'Resurrección', 'Ja el trucarem!', 'El càsting', 'Réquiem por
un like', 'Les papallones no es maten a cops', 'El test' i 'Carpe Diem'.
Tot i que l'aforament és limitat, el
públic podrà accedir lliurement a

Tot Cultura Microteatre 1894.indd 2

tots els espectacles a partir de les
20 h i tindrà un paper molt rellevant: decidir les obres guanyadores.
Per votar, els assistents tindran una
butlleta en la qual hauran de marcar els tres espectacles que més els

han agradat i que després hauran
de dipositar en unes urnes.
Les invitacions per gaudir del concurs es poden recollir a la Direcció
de Cultura o una hora abans de l'inici de l'acte a Can Boet. | Red.

Tres possibilitats
S’atorgaran tres premis de
votació popular: el primer és
de 300 euros; el segon, de
200 euros, i el tercer, de 100
euros. En cas d’empat, se sumarà l’import dels premis i es
repartirà a parts iguals entre
els guanyadors.
L'anunci dels guardonats es
farà el 4 de desembre.
D. Ferrer
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Les fotografies de guerra d'Alec Wainman, a
Can Marfà

Wainman va estar enrolat a la Unitat Mèdica Britànica (BMU).

Arxiu Històric Espanyol DOW

L'exposició ‘Més enllà de les trinxeres (1936-1939)’ obre les portes divendres, 29 de
novembre, i presenta un seguit d'imatges inèdites de la Guerra Civil Espanyola
El 2019 es commemora el 80è aniversari del final de la Guerra Civil
Espanyola. És per aquest motiu que,
del 29 de novembre al 8 de març, el
Museu de Mataró acull una exposició d'imatges inèdites del conflicte.
L'autor de les fotografies és el britànic
Alec Wainman, un jove que va estar

present a la guerra treballant com a
voluntari sanitari i que aprofitava les
seves estones lliures per retratar els
rostres i les històries més rutinàries i
alhora impactants del conflicte. Amb
el pas dels anys, les seves imatges, de
gran valor humà, han esdevingut un
magnífic document històric que ens

permet copsar com era la vida a la
rereguarda.
Amb aquesta exposició, el Museu
de Mataró vol recuperar la memòria
dels voluntaris que van venir d'arreu
del món per contribuir a la lluita contra el feixisme. L'accés a la mostra és
totalment gratuït. | Red.

‘La reina de la bellesa de Leenane’, un drama
sobre la solitud i la sinceritat

Enric Auquer, Marissa Josa, Marta Marco i Ernest Villegas conformen el repartiment de l'obra.

Aj. de Mataró

L'obra arriba al Teatre Monumental diumenge, 1 de desembre, a les 19 hores
'La reina de la bellesa de Leenane'
arriba al Teatre Monumental
aquest diumenge, dia 1 de desembre, a les 19 h. L'obra, dirigida per
Julio Manrique, és un drama sobre
la solitud, la sinceritat i les relacions entre les persones. En aquest
sentit, el text de Martin McDonagh

Tot 8 Cultura 1894.indd 2

reflexiona sobre com moltes vegades repetim els errors i els fracassos
dels nostres progenitors.
L'argument
'La reina de la bellesa de Leenane'
narra la història de Mag Folan i la
seva filla Maureen, dos habitants

d'un petit poble irlandès. Ambdues
conviuen enclaustrades a l’antiga casa familiar, veient passant
els dies. Tot canviarà quan arribin
Pato i Ray Dooley, dos visitants que
sacsejaran la rutina de les Folan i
faran crèixer més la tensió familiar. | Red.
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La Rusó Sala (al centre) ha col·laborat amb l'Aleix Tobias i la Miriam Encinas en el seu darrer disc.

Cedida

“Aquesta col·laboració m'ha permès portar les
cançons a una altra dimensió”
Rusó Sala presentarà el 5 de desembre al Casal Aliança i en el marc del cicle Músiques
Tranquil·les el seu nou projecte, 'Desirem', amb Aleix Tobias i Miriam Encinas
Música: Berta Seijo

La cantautora empordanesa Rusó
Sala s'alia amb el percussionista
Aleix Tobias i la multiinstrumentista
Miriam Encinas en el seu últim treball, Desirem. Tots tres aterraran a
l'escenari del Casal Aliança dijous
que ve, dia 5 de desembre, a les 21 h
per presentar aquest treball replet
de sonoritats tradicionals i alhora
molt innovador. El concert tindrà
lloc en el marc del cicle Músiques
Tranquil·les, una trobada en què la
música i la gastronomia formen un
tàndem molt interessant.
Quan i per què va començar la teva carrera en el món
de la música?

És vocacional. Quan era petita
m’agradava molt jugar a través de
la música i cantar. Tanmateix, no va
ser fins als 24 anys que vaig decidir
dedicar-m'hi de forma exclusiva.
El primer pas va ser marxar cap a
Barcelona per formar-me, i després
vaig anar per lliure, bevent de diverses fonts i estils. El meu àlbum
debut va arribar el 2009, sota el nom
La ciutat imaginària, i a hores d'ara
ja en porto quatre.
Quins van ser els teus referents en un bon principi?
Els meus referents sempre han estat
molt eclèctics i diferents; depèn una
mica de cada etapa de la meva vida.
Sí que és cert que en un principi escoltava molta música anglosaxona

La musicalitat del llenguatge fa possible que
el missatge vagi més
enllà de la paraula"
Rusó Sala

que tenien els meus pares a casa,
dels anys 70 i 80. A mesura que vaig
fer camí en aquest món, vaig orientar-me més cap a la música mediterrània i cap a sonoritats procedents d'altres països que després
he incorporat als meus treballs. De
fet, a Desirem hi ha moltes referències sefardites i araboandaluses,
músiques que m’han cridat molt
l’atenció els últims anys i que he
aprofitat per portar al meu terreny.

Concert i sopar
Si es compra per avançat, l'entrada de 15 euros inclou
música en directe i sopar.

Tot 9 i 10 Cultura Entrevista 1894.indd 2

27/11/19 13:42

núm. 1894 / del 29 de novembre al 4 de desembre de 2019

A 'Desirem' hi ha
moltes referències
sefardites i
araboandaluses"
Vas publicar el teu primer
disc i després vas marxar a
Itàlia. Què t’hi va portar?
Vaig estar un parell d’anys viatjant
molt a Itàlia i tot va sorgir arran
d'una col·laboració amb una productora d’allà que estava interessada en la música catalana. Com que
les meves actuacions eren senzilles d'organitzar, perquè anava jo
sola amb la guitarra, em van cridar
per fer diverses gires. Va ser en
aquest període quan vaig conèixer
en Kekko Fornarelli, amb qui vaig
enregistrar en el meu segon disc,
Mar endins.
A finals del 2017 també marxes a l'Argentina,
Portugal i Polònia. Com enriqueixen aquests viatges els
teus treballs?
Molt. Principalment per la gent que
hi conec, que acostuma a estar molt
vinculada amb l’àmbit de la música. D'altra banda, aquestes gires et
donen una visió de la teva pròpia
música una mica més general. En
altres paraules, jo canto molt en
català i quan marxo a tocar fora,
encara que el públic no entengui
les lletres, la musicalitat del llenguatge i la melodia fan possible
que el missatge vagi més enllà de
la paraula i del que puguis explicar
entre cançó i cançó.
Acostumes a col·laborar
amb músics originaris dels
països que visites?
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Depèn. Moltes vegades sí. Per
exemple, a Polònia vaig col·laborar
molt amb una artista d’allà, la Bente
Kahan; a l'Argentina, en un dels
concerts vaig comptar amb la participació d'un cantautor d’allà, i
a Itàlia, vaig gravar un disc amb
Fornarelli. És bonic trobar-te amb
artistes amb qui després pots crear vincles.
Al març vas presentar
Desirem, el teu últim treball.
Com va sorgir la col·laboració
amb l'Aleix Tobias i la Miriam
Encinas?
En el moment que vaig començar
a plantejar-me aquest quart disc,
em venia molt de gust treballar
amb la percussió i l’Aleix és un gran
referent en aquest camp. Per això
va ser una sort que em digués que
sí. Malgrat que vam començar treballant el repertori en duo, abans
de gravar el disc vam pensar que
seria molt interessant incorporar
també instruments melòdics que
reforcessin la part harmònica. En
aquest punt va entrar a col·laborar
amb nosaltres la Míriam. Reunir
aquests dos artistes ha estat un
regal i una experiència molt bona
per a mi. Han portat les cançons a
una altra dimensió.
Quin directe oferireu al
cicle Músiques Tranquil·les?
Els arranjaments que porta l’Aleix
en aquest concert són molt moderns i innovadors. Per la seva
banda, la Miriam toca una gran

diversitat d’instruments, des del
dilruba, que ve de l’Afganistan amb
un so molt metàl·lic i abocador,
fins a la viola medieval o les flautes barroques. Tot plegat ajuda a
crear una barreja nova, que genera
un so diferent i gens antic.

El Verkami ens ha
servit per començar a
parlar del projecte als
nostres seguidors"
Rusó Sala

Vau posar en marxa un
Verkami per publicar el disc
amb el qual vau aconseguir
més de 6.000 euros. Què us
ha permès aquesta campanya
de micromecenatge?
Amb els diners hem cobert una
part de les despeses de l’enregistrament i la posada a punt del disc,
però la campanya ens ha servit per
començar a parlar de l’àlbum i anar
informant la gent que ens segueix
sobre el projecte que teníem entre
mans. La rebuda va ser molt maca.
Teniu altres projectes en
marxa o esteu centrats totalment en aquest?
Personalment, estic centrada en
aquest disc, però sempre component noves cançons. D'altra
banda, tant l’Aleix com la Míriam
tenen altres projectes propis i collaboracions en marxa. No parem
mai. | B.S.

L'últim concert
L'última cita del cicle Músiques
Tranquil·les tindrà lloc el pròxim 13 de desembre al Teatre
Monumental. A l'escenari hi pujarà Mishima, banda que per
celebrar el seu vintè aniversari
ha decidit retre homenatge al
repertori que els ha portat fins
on són.
Leila Méndez
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Agenda

PSICODÈLIA DE
BLUES I ROCK & ROLL
Vermut musical: Fredy
Harmonica & The Concealers
Diumenge 1 desembre / 12 h
Plaça de Vista Alegre (Mataró)
La plaça de Vista Alegre ultima els detalls per
rebre una banda que gaudeix molt dalt dels
escenaris. Es tracta de Fredy Harmonica & The
Concealers, grup que barreja composicions pròpies amb versions en les quals no hi falta mai
el seu toc personal. L'ingredient principal dels
seus concerts és una bona dosi de blues i rock
and roll, que beu directament de músics i formacions mítiques com, per exemple, Jerry Lee
Lewis, Billy Boy Arnold o Canned Heat.

MÚSICA
# Ayax
Divendres 29 novembre / 21.30 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Ant.: 15 €. Taq.: 18 €.
El bessó d'Albayazín presenta el seu
àlbum de debut "Cara i Cruz", un
treball intimista, ple de sinceritat
i profunditat.
# Nit jove
Divendres 29 novembre / 22 h
Parc de Ca l’Alfaro (Sant Andreu
de Llavaneres)
Concerts amb Anada, The Tyets,
La Banda Biruji i Dj Hochi. Carpa
de circ, amb servei de bar i sopar
a preus populars. Festa Major de
Sant Andreu de Llavaneres.
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# Música nadalenca veneçolana
Diumenge 1 desembre / 12 h
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Taquilla inversa
Actuació a càrrec de Carlos Agell
Martín i conferència "Contant i
cantant la meva manera d'entendre
la música nadalenca veneçolana".
# Rèquiem de Mozart
Diumenge 1 desembre / 18 h
Església de Sant Josep (Mataró)
Entrada: 12 €.
Concert del cor participatiu de
la FCEC del Maresme, acompanyat de quatre solistes professionals i la Jove Orquestra Barcino.
Representació d'una de les obres
més emblemàtiques de W.A. Mozart.

# Rusó Sala
Dijous 5 desembre / 21 h
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Taq.: 13 €. Ant.: 10 €.
Comunitat: 8 €.
Temporada Músiques Tranquil·les.
Rusó Sala presenta nou disc en trio
amb dos grans músics: Aleix Tobias
i Miriam Encinas. "Desirem", un projecte emocionant i fresc que sacseja els límits de la cançó d’autor.

TEATRE
# IV Concurs de Microteatre
Divendres 29 i dissabte 30 novembre / De 20 a 23.30 h
Can Boet - CPAN (C. Pablo Iglesias,
83. Mataró) / Gratuït, amb aforament limitat
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Lapònia
Comèdia teatral àcida, universal i familiar
d’autoria catalana amb conflicte i humor
a parts iguals. De Cristina Clemente i
Marc Angelet. Amb Roger Coma, Meritxell
Huertas, Manel Sans i Meritxell Calvo.
Diumenge 1 desembre / 19 h
Teatre Principal (c. de l’Església, 45-47.
Arenys de Mar) Ant.: 15 €. Taq.: 17 €.

Obres de 15 minuts, representades per dos, tres o quatre actors
que han estat seleccionades per
un jurat especialitzat en arts escèniques. S’atorgaran tres premis
de votació popular, a partir de les
votacions dels assistents.
# Nit de Gala: 'El llarg viatge de
l'arc de Sant Martí'
Divendres 29 novembre / 20 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrada: 10 €.
Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat. Adaptació teatral de l'obra de Noè Rivas per
part d'usuaris de la Fundació el
Maresme, amb la col·laboració de
l'Institut Maremar i l'EMMM.
# Fet a Mataró : '5.100 m/s'
Dissabte 30 novembre / 20.30 h
Can Gassol. Centre de Creació
d’Arts Escèniques (Pl. de la Pepa
Maca, 15. Mataró) / Entrada lliure
amb invitació
Assaig obert d'aquest procés creatiu físic i sonor, interdisciplinari:
circ, dansa, gest, teatre d'objectes,
artesania performativa.
# La reina de la bellesa de
Leenane
Diumenge 1 desembre / 19 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Platea: 24 €. Amf. 19 €.
Un drama sobre la solitud, la sinceritat i les relacions entre les persones i la família. Text de Martin
McDonagh, direcció de Julio
Manrique.
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# Sense guió
Diumenge 1 desembre / 18.30 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Entrada: 5 €.
Espectacle de màgia a càrrec
d'Óscar Sánchez.

INFANTIL I JUVENIL
# El conte de la rotllana
Divendres 29 novembre / 17.30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte infantil més taller d’activitats plàstiques. "Amunt i avall",
d’Oliver Jeffers.
# Olívia, la nena viatgera
Dissabte 30 novembre / 12 h
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5.
Argentona)
Sessió de contes molt especial a
càrrec de la Cia Patawa. Adreçat
a infants a partir de 3 anys.
# Per fi, Nadal!
Dissabte 30 novembre / 18 h
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 24
Mataró)
Presentació a càrrec de l'autora i de l'il·lustrador, Lola Casas i
Sebastià Serra.
# Una casa de sorpreses - Nadal
Diumenge 1 desembre / A les 11 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Reserves www.casacolliregas.cat
Activitat d'exploració i experiències lúdiques per a famílies amb
infants de 2 a 5 anys.

# 15 anys amb el follet Oriol
Dimarts 3 desembre / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
L'hora del conte especial a càrrec d’Òscar Sardà (autor) i Núria
Clemares (contacontes).
# Art Time
Dimecres 4 desembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte infantil i taller d’activitats
plàstiques. "Valentina a París",
d’Anatxu Zabalbeascoa, il·lustrat
per Patricia Geis.
# Capses de colors que expliquen
històries
Dimecres 4 desembre / 18 h
Biblioteca P. Fidel Fita (c. Bonaire,
2. Arenys de Mar)
Bibliolab a càrrec de Fundació Pere
Tarrés. Activitat per a nens de 5
a 10 anys
# Buc de Contes
Dijous 4 desembre / 17:30 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Narració del conte "El jardí d'en
Bernat", de Marianne Dubuc, i altres contes.
# Els Dijous a la Biblio
Dijous 5 desembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte infantil i activitats plàstiques.
"L’ovella que va covar un ou", de
Gemma Merino.
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Market de Nadal

Els exploradors de
l'aigua
Creació familiar, divertida, tècnica i
alhora sensibilitzadora, coproduïda
per CIRCulant, circ en moviment! i
l’ONG Enginyeria Sense Fronteres.

Market solidari de productes
artesanals: el 30% de les
vendes es destinaran a
projectes socials de la Fundació
Ramón Rosal.
Dissabte 30 novembre / 9 a 21h

Diumenge 1 desembre / 12 h

Centre CIDIE (c. Pintor
Velàzquez, 66. Mataró)

Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Entrada: 7 €.

# El somni de la modernitat
Divendres 29 novembre / 19 h
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 24
Mataró)
Presentació del llibre de Toni
Guirao, a càrrec de Fèlix Villagrasa,
editor i historiador, del periodista
Joan Catà i de l'autor.

# Autobiografia de Mataró
Dimarts 3 desembre / 19 h
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró)
Presentació d’aquesta monografia
que recull la història de Mataró,
coordinada per la Dra. Alexandra
Capdevila i el Dir. Alexis Serrano.

# Recollida de brossa
Diumenge 1 desembre / 10:30 h
Parc del carrer Cáceres (Mataró)
Neteja al barri de Cirera, amb un esmorzar saludable final. Organitza:
Mataró - Fridays for Future.

# La situació de la protecció internacional a Catalunya
Dissabte 30 novembre / 17 h
Sala d'Exposicions Casa Gòtica
(pl. de l'Església, 4. Argentona)
Xerrada d'Àngel Miret, coordinador de la Generalitat del Comitè
per a l'Acollida de les Persones
Refugiades. Tot seguit, assemblea
oberta Vivim Drets i xocolatada.

# Situació actual i reptes del
VIH/SIDA a Mataró
Dimecres 4 desembre / 18.30 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Taula rodona organitzada per l'Associació Mataró LGTBI. Els diferents
agents de Mataró que treballen en
l’àmbit del VIH/SIDA aportaran les
seves visions i perspectives.

# Grup Ferroviari Mataró
Dilluns 2 desembre / 17 a 20 h
Local del Grup Ferroviari (Ronda
Barceló 71-B. Mataró)
Amb motiu de la conmemoració del
Dia Internacional del Modelisme
Ferroviari, jornada de portes obertes per ensenyar les seves instalacions i les maquetes de trens en
funcionament.

# L’exili Republicà
Dimarts 3 desembre / 19:30 h
Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Víctor
Ligos (Historiador. Llicenciat en
Història Contemporània per UAB.
Jubilat i ex professor d’Història i
Geografia a secundària). Organitza:
Òmnium Cultural Maresme.

# Des de l'exili
Dijous 5 desembre / 19:30 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Com viu un exiliat al segle XXI,
al bell mig de la Unió Europea?
Presentació del llibre de David
Ferrer, amb entrevistes presencials als seus protagonistes.

XERRADES I LLIBRES

# Història de 4 ciutats a la primavera del barroc
Dimarts 3 desembre / 18h / Col·legi
dAparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró).
Preu: 6 €.
Cicle de conferències a càrrec de
Joan Vives, músic, locutor i redactor de Catalunya Música. Tercera
sessió: "Nàpols".

TALLERS I CURSOS
# Taller de muntatge d’un
videojoc
Divendres 29 novembre / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Taller per a joves de 12 a 16 anys,
per crear un joc de l’estil del
FlappyBird.

VARIS

# La vida, les emocions i les
malalties
Divendres 29 novembre / 19 h
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Entrada lliure
Conferència a càrrec de Margarida
Masuet i Gaudrón.
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# Centenari de la vaga de La
Canadenca
Dijous 5 desembre / 18 h
Saló de Pedra (c. Gran, 61.
Argentona) / No socis: 5 €.
Conferència a càrrec deMargarida
Colomer i Rovira, llicenciada en
Història, especialitzada en Història
contemporània. Organitzada per
l’Aula d’Extensió Universitària
d’Argentona.
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XII Premi Helena
Jubany
Acte de lliurament del premi de
narració curta o recull de contes
per a ser explicats.

ATENCIÓ CIUTADANA

Dilluns 2 desembre / 19:30 h

Telèfon d’Atenció
Ciutadana

Biblioteca Antoni Comas (c.
Prat de la Riba, 110. Mataró)

SOLIDARITAT
# II Caminada solidària amb la
Marató de TV3
Diumenge 1 desembre / 9 h
Pista poliesportiva La Llàntia
(c. Mare de Déu de Guadalupe,
Mataró) / Preu: 4 €.
Caminada solidària organitzada
per l'Associació Enlleura't de la
Llàntia. 9 h, inscripcions + animació a càrrec de la Bandarra de la
Llàntia. 9:45 h, inici caminada. 11:15
h, Actuació a càrrec de l'Acadèmia
Dansa Alba Hayal. 12 h Actuació
final Flashmob.

FESTES I FIRES
# Bolets al Mercat
Divendres 29 novembre / 20 h
Mercat municipal (Riera Bisbe

Des de fora de Mataró
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h

Pol, 82. Arenys de Mar)
Jornada gastronòmica amb paradistes i restauradors, a preus
populars.
# Fira de Nadal
Del 30 de novembre al 23 de
desembre / Plaça Santa Anna
(Mataró)
Tradicional fira de pessebres i ornaments nadalencs, on podràs trobar
tot el necessari per la decoració i
també productes alimentaris típics
de Nadal.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

Sebastián Elcano, 6
Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

> Cirera C. de Cadis, 1

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Migració, més enllà de
la discriminació i el
prejudici
De René Jean Amba, artista, pintor i escultor, que va haver de fugir de l'extermini ètnic
i la discriminació al seu país.
Casa Gòtica (Pl de l'Església, 4. Argentona)
/ Inauguració: dv. 29 de novembre, 19 h.

Exposicions
# Més enllà de les trinxeres
(1936-1939)
Can Marfà Gènere de Punt
(Passatge de Can Marfà, 1. Mataró)
/ Inauguració: divendres 29 novembre a les 19 h.
Fotografies d'Alec Wainman.
# Horitzons precaris
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Inauguració: dissabte
30 de novembre a les 12 h.
De l'artista mataronina Blanca
Casas Brullet.
# L’art a través dels meus ulls
Espai Alterarte (C. Jaume Ibran,
10. Mataró) / Inauguració: Dilluns
2 de desembre a les 16.30 h.
Retrospectiva de Marc Alsina.
# GfR
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Del 4 al 29 de desembre.
Col·lectiva del Grup Foto Raw.
# Transparències
Ateneu Arenyenc (c. Anselm Clavé,
22. Arenys de Mar) / Inauguració:
dijous 5 de desembre a les 19 h.
Fotografies de Joan Marlet.
# 15 anys amb el follet Oriol
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 3 de
desembre al 10 de gener.
Exposició del personatge de l’illustrador Òscar Sardà.
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# Ciutat Jardí: passat, present
i futur
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Inauguració: dimecres 4 desembre a les 19:30 h.
Fotografies, plànols, objectes i diversos elements gràfics d'aquest nucli
d’habitatges de la ciutat de Mataró.
# Salvar la terra per erradicar
la pobresa
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Del 2 al
30 de desembre.
Context ambiental i ecològic de l’Índia rural, i ens apropa a la feina que
impulsa la Fundació Vicente Ferrer.
# Tarlatana17
Hospital de Mataró (Crta.
Cirera 230, Mataró) / Fins al 20
desembre.
Exposició de gravat realitzats per
divuit artistes.
# Francesc Subarroca. L'obsessió
creativa
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 12 de gener.
Obres de l'artista barceloní, que
formen part de la Col·lecció Bassat.
# Nunc femina
Museu del Càntir (c. de l'Església,
9. Argentona) / Fins al 5 de gener.
Exposició de pintures de l'artista
Sílvia Alcalà.
# Eduard Novellas. New
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins al

12 de desembre.
Exposició individual de l’artista
Eduard Novellas (Mataró, 1977).
# Riu I Res. Nefer
Ca l’Arenas. Centre d’art (C.
Argentona, 64. Mataró). Fins al
19 d’abril.
Exposició de la pintora mataronina
Nefer Rovira.
# Esther Viñals. Caminar, aturar-se i obsevar
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 8 de desembre.
Obres de tinta xinesa en paper
d'arròs encolat sobre fusta.
# Albert de Barberà. Acrílics
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Fins a l'1 de desembre.
Pintures acríliques realitzades amb
espàtula. Organitza: Associació
Sant Lluc per l’Art.
# 100 Teresa Pàmies. Tot és en
els llibres
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 8 de
desembre.
Centenari del naixement de Teresa
Pàmies.

# 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.
Commemoració 80 anys del final
de la Guerra Civil.
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Gent Gran
CASALS
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 19 desembre, Prenadal a Igualada i torrons
d'Agramunt (preu 45 €). • 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 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,
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balls de saló, balls en línia, sevillanes, castanyoles, country, claqué,
caminades i caminades suaus. Coral.
# Casal Cívic i Ass. G. G. Jaume
Terradas. C. Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Petanca: melé cada diumenge.
• Juguem tots: Cada dimecres. •
Servei de cafeteria i restaurant:
menú diari (5,70 €). • Activitats
físiques • Activitats manuals i artístiques • Activitats escèniques i
manuals. • Formació i creixement
personal. • Activitats culturals i
de Lleure. • Noves Tecnologies.
# 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).

ACTIVITATS
# Taller d’identificació de fotografies a l’Arxiu
Dilluns 2 desembre / De 10 a 12 h
Sala d’Actes de Can Palauet (c.
d'en Palau, 32. Mataró)
Vine a ajudar-nos a documentar
imatges antigues de Mataró. El primer dilluns laborable de cada mes.
# HISTÒRIA LOCAL: 'La Juliana,
el tresor mataroní de l'Armada
Invencible'
Dimecres 4 novembre / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Aules Sènior. Conferència a càrrec
de David Revelles i Soler, escriptor.
# Seguretat a la llar i estafes
Dimecres 4 desembre / 16 h
Casal Municipal de la Gent Gran
de Rocafonda (c. Colòmbia, 55.
Mataró)
Conferència a càrrec de professionals de l’Oficina de Relacions amb
la Comunitat de Mossos d’Esquadra
de Mataró.
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Imatges

Performance de Teixit de Dones.

Daniel Ferrer

'Vides sesgades':
reacció contra la
violència masclista
Diumenge passat Teixit de Dones va tornar a
sortir al carrer per denunciar la violència masclista, 24 hores abans del Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència contra les Dones. En
aquesta ocasió, l'entitat va manifestar-se amb
una performance que va impactar els vianants
del centre de Mataró. Un centenar de dones van
fer palès el seu rebuig i la seva indignació envers
el feminicidi que es viu al nostre país: des del
2010 ja hi ha hagut 1.080 dones assassinades i
84 menors de 16 anys han estat víctimes mortals
de la violència exercida per homes.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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DEL 29 NOVEMBRE AL 4 DESEMBRE DEL 2019

PODEN AMB EL DEGÀ
El CE Mataró supera el Palamós, l'equip de futbol més antic de
Catalunya, i es manté a la zona alta de la 1a Catalana
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MINUT ZERO

Opinió

Ferran Àngel
fosbury.cat

Agenda
Casa

On són les dones?
El masclisme a l’esport i als mitjans de comunicació segueix

WATERPOLO Div. Honor Mas.
CN MATARÓ - NAVARRA

Dissabte 30 | 12:45 h | Complex Joan Serra

A la Fosbury tenim un “pentàleg”
d’objectius entre els quals hi trobem
el periodisme contra les discriminacions, i una de les més evidents és la
poca repercussió de l’esport femení
als mitjans. Quan acaba l’any aportem un informe sobre mitjans, on
també ens fiscalitzem nosaltres mateixos, per veure quin és l’estat del
biaix de gènere. Doncs bé, tant de bo
m’equivoqui, però crec que aquest
any, des de la Fosbury, tampoc aconseguirem la paritat.
Com a redactor, molts cops no
em surten els temes per les orelles a
l’hora d’escriure i acostumo a mirar
altres portals esportius per descobrir
històries i després fer-ne recerca. A
l’Sport, per posar un exemple de portal esportiu local, no surt la primera
notícia amb una dona de protagonista fins a la notícia número 23, i es
tracta de la Presidenta del CSD, María
José Rienda, per parlar del relleu a la
banqueta de la selecció espanyola. Per
trobar-ne una altra, i la primera específica sobre esport femení, hem de
retrocedir més enllà de la notícia 70. I
ja no n’apareix cap altra en tota la portada. I no és un problema només de

El Personatge

la premsa local, ja que diaris tan prestigiosos com el New York Times, a la
secció d’esports, de les 14 primeres
notícies, només en trobem una que
faci referència a l’esport femení...
Que hem millorat la situació respecte fa uns anys? Segur. Que ens
hem de conformar amb una millora
al ritme de la que estem vivint? Sota
cap circumstància. L’exigència no
pot minvar, perquè, com hem vist,
a la mínima que ens despistem,
la societat tendeix a voler que ens
n’oblidem. I encara més, després de
veure els resultats del feixisme conservador a les passades eleccions al
Congrés dels Diputats.
Mentrestant però, han aparegut
mitjans dedicats exclusivament a l’esport femení. I no només això, ara fins
i tot en trobem de fet exclusivament
per dones, com és el cas de la revista
Sorora. I als que creiem que un esport
feminista és possible, només ens queda persistir perquè deixi de ser així.
Buscar més continguts, encara que
ens hi haguem d’esforçar més i dedicar-hi més estona. Està a les mans de
tots teixir un món més just, també
des de l’esport i la premsa esportiva.

SERGI LLONGUERAS
trial en bicicleta

FUTBOL SALA 2a Divisió Fem.
FUTSAL MAT. - CASTELLÓN

Dissabte 30 h | 16 h | Pav.Teresa M Roca

HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - PALAUTORDERA

Dissabte 30 | 18 h | Pav.Teresa M Roca

NATACiÓ
CAMPIONAT CATALUNYA FONS

Diumenge 1 | 9 h | Complex Joan Serra

TENNIS TAULA Div. Honor Est.
QUADIS CNM- CALELLA

Diumenge 1 | 11:30 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET Lliga EBA Mas.
UE MATARÓ - ROSER
Diumenge 1 | 17 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
UD MOLINOS - MOLLETENSE
Diumenge 1 | 12 h | Mpal. V.Alegre-Molins

UD CIRERA - ARGENTONA
Diumenge 1 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - SANTA EUGÈNIA
Diumenge 1 | 17 h | Mpal. Centenari

HOCKEY HERBA 2a Cat. Fem.
ILURO HC - MATADEPERA
Dimarts 3 | 20:15 h | Mpal. Hockey

Fora
WATERPOLO Eurolliga Fem.
DUNAUJVAROS -CN MATARÓ

Divendres 29 | 20:15 h | Atenes

MEDITERRANI -CN MATARÓ

Dissabte 30 | 20:15 h | Atenes

OLYMPIAKOS -CN MATARÓ

Diumenge 1 | 12:15 h | Atenes

FUTBOL 1a Catalana
LA JONQUERA - CE MATARÓ

Dissabte 30 | 16 h | Mpal. La Jonquera

Staff el
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FUTBOL

1a CATALANA
El Girona B imparable

Poden amb el tercer classificat
i degà del futbol català

12a jornada (24 novembre)
La Jonquera - Manlleu ......................... 0-2
Tona - Mollet ............................................1-1
Fundació Grama - Lloret.......................4-3
Llagostera B - Júpiter..............................1-3
Girona B - L'Escala ................................ 3-0
CE MATARÓ - Palamós ........................1-0
Guineueta - Rubí ................................... 2-0
Parets - Sabadell Nord ...........................1-3

Classificació

Girona B 31; Vic 25; Palamós 23; CE
MATARÓ 22; Fundació Grama 20;
Guineueta 19; Sabadell Nord 17; Manlleu
15; Mollet i Júpiter 14; L'Escala 13, La
Jonquera i Lloret 12; Rubí 10; Tona 8;
Parets 7; Llagostera B 5.

Desplaçament llarg

El CE Mataró aquest cap de setmana té
el desplaçament més llarg, ja que juga
el dissabte a les 16 hores a La Jonquera.
L'equip "fronterer" no està fent una
bona temporada i està fregant la zona
de descens. Això pot ser una arma
de doble fil, ja que per un costat els
locals aniran a totes buscant dos punts
necessaris, però per una altra el Mataró
pot aprofitar el nerviosisme local si pot
frenar el previsible inici fort del rival.
En l'única visita feta allà, la temporada
15-16 també a 1a Catalana, la victòria va
ser jonquerenca per 2-1.

LLIGA NAC. Juvenil
Derrota a Manresa
El CE Mataró va perdre el segon partit
consecutiu al camp del Gimnàstic
Manresa per 1 a 0 i cau fins al 15è lloc, ja
en zona de descens.
Aquest dissabte, en el penúltim partit de
la 1a volta, a les 18 hores l'equip groc-inegre rep el LLagostera en un partit molt
important, ja que el rival està dos punts
per sobre i una victòria permetria fer un
salt a la classificació.

Triomf molt valuós. | D.FERRER

Un gol de Toni Paredes quan
faltaven deu minuts va decidir el
partit a favor de l'equip local
El CE Mataró va aconseguir un valuós triomf davant el tercer classificat i
degà del futbol català, el Palamós, que
el consolida en la zona alta, a només
tres punts del lloc de promoció d'ascens. El partit es va jugar amb molt
bon ambient a les grades, ja que abans
del partit es va efectuar la presentació
dels equips de l'entitat.
La primera part va ser de joc discret,
però remarcable pel que fa al treball
tàctic dels dos onzes, molt ben posicionats en defensa i al centre del camp.
Les úniques ocasions van ser per a
l'equip local en xuts de Samu i Fran,
que va aturar molt bé el porter visitant.
A la represa tot igual, amb el
Palamós ben col·locat al darrere i esperant una opció al contraatac, de la
qual tampoc va gaudir. La defensa de
tres mataronina va estar molt ferma,
amb Dani Prieto una vegada més imperial al centre. El centre del camp

1
0

CE MATARÓ
PALAMÓS

CE MATARÓ: Joan Compte, Joel, Tejedo
(Kamal 76'), Dani Prieto, Isma, Aleix
Cirera, Parri, Pol Almellones (Marc Pascual 70'), Fran Ochoa (Aitor 67'), Samu
(Bargalló 73'); Uri (Toni Paredes 63').
GOLS: 80' TONI PAREDES (1-0).

també el dominava l'equip local que
va tenir paciència. Amb els canvis el
Mataró va guanyar en profunditat i
quan faltaven vint minuts per al final
una centrada de Samu va ser rematada de cap per Toni Paredes obligant el
porter visitant a fer una aturada espectacular traient la pilota de la base del
pal, i la rematada posterior de Joel es
va estavellar a la part exterior del pal.
Però la persistència groc-i-negre va
acabar trobant premi en una jugada
d'atac ben trenada per la banda dreta amb centrada de Marc i rematada
final inapel·lable de Toni a la xarxa.
Després el Palamós va obrir línies
però tampoc va crear cap ocasió clara
i els tres punts es van quedar a casa.

3a Divisió Estatal
El Vilassar descansava
El Vilassar de Mar descansava, ja que en
el calendari li corresponia jugar contra
el Reus, equip retirat.
L'equip vilassarenc està situat en 8è
lloc i el diumenge visita la Pobla de
Mafumet, que és el 4t classificat.
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FUTBOL SALA

El Futsal Aliança Mataró goleja
i continua líder

2a divisió B
No fallen
Classificació
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ 30; Hospitalet, 28; Lleida, 22; CN Sabadell, 21;
Barceloneta, 19; Cerdanyola i La Unión,
16; Manresa, Martorell, CE Sabadell i
Dénia, 15; Calvià, 14; Pallejà, 12; Ripollet, 10; Salou, 7; Santa Coloma, 3.

Celebració d'un dels gols. | D. Ferrer

El Futsal Aliança Mataró va conquerir
la novena victòria consecutiva davant
d’un Teresa Maria Roca tenyit de vermell després de la presentació del club.
Ja des de l’inici, els locals van mostrar el
seu ímpetu atacant, però el primer gol
arribaria al minut 7, obra de Císcar. Dos
minuts més tard, primer Del Barco i tot
seguit Pano col·locaven el 3-0. Abans
d’arribar al descans, La Unión retallava
diferències després de diversos rebots
(3-1), però Novo contestava amb el 4-1,
donant tranquil·litat als vermells.
Tornant del descans, els mataronins
van sumar de seguida. Amb una bonica
combinació dins l’àrea, Campàs feia pujar
el 5-1 i novament Císcar augmentava el

10 FUTSAL ALIANÇA
3 LA UNIÓN
ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Paquito
(1), Císcar (3), Campàs (1), Oriol (1), Pano
(2), Del Barco (1), Novo (1), Miki, Llibert,
Galera i Tolrà.

marcador (6-1). Quan faltaven 12 minuts
pel final, els visitants van arriscar amb
porter jugador, recollint fruits amb el
6-2. Però el Futsal Mataró va continuar perforant la porteria visitant. López,
Pano i fins i tot Paquito, el porter, van fer
diana (9-2). La Unión va marcar un tercer
gol, però la victòria estava sentenciada
i Císcar, novament, faria pujar el 10-3.
Victòria, exhibició de joc ofensiu i
debut de Víctor Galera, jove del planter.

El sènior femení del Futsal Aliança
Mataró perd contra el líder
4
2

ELX
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Nedde, Ibáñez,
Cristina, Munné, Rius (1), Sara, Geraldine,
Maria, Carla, Aina, Irene (1) i Ari.

Derrota contra el líder. | D.Ferrer

Un rival dur i un pavelló imponent
van fer saltar les mataronines amb
cert respecte a la pista. Va ser l’Elx
qui va avançar-se en el marcador amb
dues dianes (0-2), però després Maria
Rius feia pujar el 2-1 de penal. El joc
visitant va millorar i van arribar més
ocasions. I esperant l’empat, va arribar
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el tercer de les locals, que marcaven
des de córner (3-1).
Després del descans, el Futsal
Mataró va insistir amb el gol i Irene
va recollir fruits (3-2). Augmentava
l’emoció i les locals, que veien perillar
el marcador, van retrocedir en defensa.
Després de diverses ocasions, arribava
el cop dur per les dones entrenades
per Nicky Dedeu. El quart i definitiu
gol pujava al marcador, sentenciant el
partit. Les mataronines van intentar-ho
fins al final amb la portera jugadora,
però el resultat ja no va variar.

12a jornada (30 de novembre)
Dissabte a les 18.30 h, el Futsal Aliança
visita el Pallejà.

2a divisió Fem.
Primers tres punts
Classificació
Esplugues i Elx, 25; Castelldefels, 23;
Intersala, 22; Castelló i Ripollet, 15; Cervera, 14; Hospitalet, Caldes i La Concòdria; 13; Eixample, 12; César Augusta,
11; Almassera, 10; Red Stars, 5; FUTSAL
ALIANÇA MATARÓ, 4; València, 0.
11a jornada (30 de novembre)
Dissabte a les 16 h, el Futsal Aliança
s'enfronta al Castelló al pavelló Teresa
Maria Roca.

3a Divisió Nacional
L'SPALL Ciutat de Mataró
empata amb el Montsant
L'SPALL Ciutat de Mataró va començar
guanyant amb un gol matiner (0-1, 4')
obra de Capilla, però els locals van capgirar el marcador (2-1, 13'). Abans d'arribar a
la mitja part, arribarien dues dianes més,
una per a cada equip (3-2, 18'). El groc-inegre va ser obra de Rangel. A la represa,
els de Mataró van sortir endollats i van
donar la volta a la truita: amb un gol de
Capilla i dos de Dorca, se situaven amb
avantatge (3-5, 27'). Els de Montsant
van contestar i després Aledo tornava
a tranquil·litzar els visitants (4-6, 28').
Però encara quedava partit, els locals no
van abaixar els braços i van marcar dos
gols més en l'últim tram de partit per
sentenciar l'empat.
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WATERPOLO

Div. Honor Fem.
Una altra derrota del
Sabadell

A punt per afrontar el nou repte
que tenen a Atenes en l'Eurolliga

8a jornada (23 novembre)
Rubí - CN MATARÓ ............................ 9-17
Sant Feliu - Boadilla ...............................7-9
Catalunya - Terrassa ............................ 3-16
Mediterrani - Sabadell .......................11-10
Zaragoza - Sant Andreu .......................6-11

Classificació
CN MATARÓ 24; Mediterrani 21;
Sabadell 18, Sant Andreu 16; Terrassa 12;
Boadilla 10; S.Feliu 7; Rubí 6, Catalunya,
Zaragoza 1.

Aquest cap de setmana segon repte europeu a Atenes

Aquest cap de setmana no hi ha lliga
perquè es disputa la segona ronda de
l'Eurolliga. El CN Mataró juga a Atenes
amb el repte d'aconseguir una de les
dues primeres places que donen accés
als quarts de final, que juguen els vuit
millors equips europeus.
Els rivals són molt difícils: el divendres
(20:15 h) partit possiblement clau
contra el DUNAUJVAROS hongarès,
campió de la Copa LEN fa dos anys a
Mataró i guanyador del seu grup a la 1a
fase; el dissabte (20:15 h) duel fratricida
contra el MEDITERRANI, 2n en el seu
grup i que acaba de derrotar el Sabadell
a la Lliga, i el diumenge l'equip local de
l'OLYMPIAKOS DEL PIREU grec, que
passava directament a la 2a fase com a
finalista l'any passat de l'Eurolliga.

Div.Honor Mas.
A tres punts del segon

Gran partit d'Anni Espar. | arxiu

El partit disputat a Rubí només
va estar igualat en el primer
quart
El CN Mataró no va tenir problemes
per guanyar en la seva visita a Rubí,
l'últim test oficial abans de la segona
fase de l'Eurolliga que disputa a Atenes
aquest pròxim cap de setmana.
El partit va ser anivellat fins avançat
el segon quart, quan el marcador estava en un ajustat 4-5. A partir d'allà
l'equip mataroní va tancar defensa i
va estar efectiu en atac per obrir el
forat fins als cinc gols quan s'acabava
d'iniciar el tercer quart, deixant ja el

Classificació

PARCIALS: 1-2, 0-3, 2-4, 1-1.

El Quadis juga dissabte (12:45 h) a casa
contra el Navarra, penúltim classificat,
que en teoria no hauria de donar problemes als de Beto Fernández. Els navarresos només han puntuat una vegada
a Mataró, fa vuit anys. La temporada
passada el resultat va ser de 13-6.
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PARCIALS: 3-4, 1-4, 3-4, 2-5.

partit pràcticament decidit.
No va baixar el ritme de l'equip del
Centre i la diferència es va ampliar fins
els vuit gols finals, destacant el primer
gol de la jugadora de la pedrera Carla
Martín a la Divisió d'Honor.

4 CN CATALUNYA
10 QUADIS MATARÓ
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich (1), Raul Loste, Marc
Corbalan (1), Víctor Fernàndez, Edu
Mínguez (2), Lluc Bertran (2), Pol Daura,
Àlex Codina (1), Pol Barbena (1), Gustavo
Guimaraes (1), Germán Yáñez (1) i Marc
Pannon.

Partit teòricament fàcil

CN MATARÓ: Lorene Derenty, Carla
Martín (1), Helena Lloret (4), Anna Gual
(2), Brigitta Games (2), Irene González (1),
Clara Cambray, Cristina Nogué (1), Marta
Bach, Maria Bernabé (1), Anni Espar (5),
Queralt Bertran, Blanca Colominas.

Victòria autoritària a la Sant Jordi

9a jornada (23 novembre)
Echeyde - Mediterrani ................... 10-16
Catalunya - QUADIS CNM ............... 4-10
CN Barcelona - Barceloneta .............. 5-12
Sant Andreu - Sabadell .......................8-14
Navarra - Canoe .....................................5-6
Barceloneta 24, Mediterrani i Sabadell
18, CN Barcelona i Terrassa 16; QUADIS
CNM 15, Sant Andreu i Catalunya 9;
Canoe 6; Navarra 3; Tenerife 0.

9 CN RUBÍ
17 CN MATARÓ

El Quadis es va mostrar molt
superior al "Cata"
A la prèvia recordàvem la contundent
victòria assolida pel Quadis la temporada passada a la piscina del Catalunya
per 2 a 11 i dèiem que seria difícil repetir-la, però l'equip de Beto Fernàndez
demostrant el seu bon moment no es
va quedar massa lluny de repetir-ho.
El triomf va ser aconseguit amb

Dos gols de Lluc Bertran. | arxiu

autoritat, amb gran defensa i amb
Mario Lloret esplèndid sota pals. Això
va fer que al descans el triomf estigués ben encarrilat, quan el marcador
assenyalava un 1-5.
En el tercer quart es va augmentar
la diferència als sis gols i només en el
darrer quart l'equip es va relaxar una
mica, sense forçar en atac.
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HOQUEI PATINS

Esplèndida defensa del CH Mataró
per derrotar al fins llavors líder

OK LLIGA Plata Nord
A un punt del lideratge
6a jornada (23 de novembre)
Compañía de María - Vilafranca ........ 4-4
Jolaseta - Oviedo ....................................3-2
Tordera - Arenys de Munt ....................2-6
Dominicos - Vilanova ............................7-3
Manlleu - Liceo ...................................... 4-4
CH MATARÓ - Alpicat........................... 6-1

Gran defensa i porteria. | d. ferrer

L'equip d'Albert Larrea va
exhibir-se davant l'Alpicat i ja
encadena quatre victòries
Partit esplèndid del CH Mataró en
defensa, que els va permetre posar
els fonaments per una victòria espectacular contra el potent Alpicat, que
arribava al Jaume Parera com a líder.
Els jugadors mataronins van sortir molt
concentrats des de l'inici, i la seva generositat al darrere, sacrificant-se en
tot moment pel company i sabent on
havien d'estar en tot moment, els va
permetre acabar superant clarament
a l'equip lleidatà.
A la primera meitat, un gol d'Èrik
Gual va permetre als locals marxar al
descans amb l'1-0 favorable, un resultat curt pel que s'havia vist a la pista.
A la represa l'Alpicat va empatar de
seguida, al minut dos, però això no va
alterar gens ni mica el plantejament

6
1

CH MATARÓ
HC ALPICAT

CH MATARÓ: Sergi Grané, Oriol Lladó,
Èric Florenza (1), Gerard Cusachs (1), Àlex
Cantero (1) equip inicial, Conrad Xicota
(1), Èrik Gual (2), Bernat Romero, Guillem
Carbonell i Martí Almerich (ps).

mataroní, que va estar molt ferm i es
va sobreposar de seguida. El Mataró
generava moltes ocasions, i això es va
anar traduint al marcador, que quan
no s'havien jugat ni vuit minuts ja era
de 3-1, amb gols de Cantero i Cusachs
des del punt de penal.
A la recta final el Mataró va anar
doblegant a l'Alpicat a base de gols,
amb l'empenta també d'una afició local totalment entregada, amb el Front
Mataroní al capdavant. Xicota va fer
el 4-1 quan encara quedaven onze minuts, i els dos gols que van arrodonir
la golejada ja arribaven a les acaballes,
amb les dianes de Gual i Florenza.

Classificació
Arenys de Munt 13; MATARÓ i Alpicat
12; Liceo B 11; Manlleu 10; Vilafranca,
Dominicos i Oviedo 9; Compañía de
María 7; Vilanova i Jolaseta 4; Tordera 3.

Primera de les tres visites
a La Corunya

Aquest dissabte a les 18h el CH Mataró
juga a la pista del Liceo B, un dels tres
equips gallecs del grup Nord, tots de
la mateixa ciutat. El filial del líder d'OK
lliga es troba tan sols un punt per sota
dels mataronins. La temporada passada,
en lliga, el resultat va ser favorable a
l'equip d'Albert Larrea per 4-6 (tot i que
en partit de copa van perdre 6-2), mentre que a casa van superar-los clarament
per 13-2. A veure si poden oferir la versió
d'aquestes darreres jornades per seguir
perseguint al líder, l'Arenys de Munt.

LLIGA NAC. Cat.Fem.
No es presenta el rival
11a jornada (24 de novembre)
CH MATARÓ - Vila-sana B ........ Suspès
Lloret - Vilanova B..................................4-3
Vilassar - Bigues i Riells B .................... 4-1
Igualada - Reus Deportiu......................6-3
Classificació grup A
Igualada 29; MATARÓ (-1) 18; Lloret 16;
Reus Deportiu 14; Vilassar 13; Vilanova B
12; Bigues i Riells B 11; Vila-sana B (-1) 6.

A la pista del Bigues i Riells
Després de no jugar la setmana
passada, ja que el Vila-sana B no es va
presentar –amb la més que probable
victòria per les mataronines a falta de
la decisió oficial–, aquest diumenge
a les 17:15h el Mataró juga a la pista
del Bigues i Riells B, amb el precedent
més recent del 4-2 favorable a l'equip
vallesà de la temporada passada. Les
de Castellsaguer intentaran millorar-ho
aquesta temporada.
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El torneig ret homenatge a la Georgina de Miguel, víctima d'un càncer infantil.

Cedida

El Club de Tennis Mataró acull la tercera edició
del Trofeu Georgina de Miguel Antoja
El torneig se celebrarà els dies 30 de novembre, 1, 6, 7 i 8 de desembre i té com a
objectiu recaptar fons per a la investigació del càncer infantil
Solidaritat: Redacció

Les instal·lacions del Club de
Tennis Mataró acolliran durant
cinc dies una nova edició del
Trofeu Georgina de Miguel Antoja.
L'objectiu de l'esdeveniment és
recaptar fons per a la investigació
del càncer infantil que es du a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona, pioner en aquesta
matèria.
De fet, el torneig serveix també
per retre homenatge a la Georgina
de Miguel, una pacient de l'hospital que va morir víctima d'aquesta
malaltia. En les dues edicions anteriors, es van aconseguir recaptar
més de 25.000 euros per avançar en
el coneixement i els tractaments del
càncer infantil.
Partits i festa final
Aquest obert juvenil de la Federació
Catalana de Tennis tindrà lloc els
dies 30 de novembre, 1, 6, 7 i 8 de
desembre al Club de Tennis Mataró
(número 1 del carrer del Tenis).
Benjamí, aleví, infantil, cadet i

Mou-te 1894.indd 1

absolut seran les cinc categories
que hi participaran, i les inscripcions ja es poden realitzar contactant amb l'entitat organitzadora
a través del telèfon 93 796 09 56.
Després dels cinc dies de partits,
el torneig tancarà amb una festa
final, prevista per al diumenge 8
de desembre al matí i oberta a tothom que vulgui anar-hi. Durant la
jornada també hi haurà una entrega d'obsequis per als participants i de premis per als esportistes
guanyadors.

Cartell de l'edició d'enguany.

Per poder participar
en el torneig cal fer
una inscripció prèvia en
una de les categories
disponibles (benjamí,
aleví, infantil, cadet
i absolut) trucant al
telèfon 93 796 09 56
El III Trofeu Georgina de Miguel
Antoja compta amb el suport de
la Federació Catalana de Tennis,
l'Ajuntament de Mataró i l'Associació contra el Càncer Infantil. | Red.

Cedida
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HANDBOL

1a Estatal Masc.
Els dos primers obren un
forat ja bastant important

Treballadíssima victòria que els
allunya de la zona baixa

10a jornada (23 novembre)
S.Joan Despí - Poblenou ..................24-26
Palautordera - OAR Gràcia ............. 23-34
JH MATARÓ - SE Sesrovires ............ 31-29
Sant Vicenç - S.Est. Palautordera .. 32-26
Sant Cugat - Esplugues ....................26-30
Granollers B - Sant Quirze ..............24-26
Montcada - Banyoles......................... 31-27
Sant Martí Adr..- La Roca..................32-29

Classificació
S.Martí Adrianenc 20; Sant Quirze 18;
OAR Gràcia i Granollers B 14, Esplugues
i La Roca 13; S. Esteve Palautordera i
Poblenou 12; JH MATARÓ 8; Montcada i
Palautordera 7; Sesrovires, Sant Cugat 6;
Banyoles, S. Joan Despí 4; S. Vicenç 0.

Repeteixen a casa

El JH Mataró rep el dissabte (18 h) el
Palautordera, un rival directe, que està
un punt per sota i davant del qual no es
pot fallar. L'equip palauenc, un històric
de l'handbol català, que havia arribat a
jugar a la Divisió d'Honor, ha jugat 10
vegades en partit de 1a Estatal a Mataró,
traient un empat i tres victòries, una
d'elles la temporada passada per 27-28.

Plata Estatal Fem.
Viatgen a Alacant
Després de la jornada de descans en
tota la categoria, l'equip del Joventut
Handbol Mataró Synergie (que és 6è
classificat amb 10 punts) es desplaça a
la pista de l'Agustinos d'Alacant. Allà
buscarà un triomf que se li va escapar
allà la temporada passada perdent per
23-20. El rival és el penúltim i per tant
està en zona de descens i sembla un
rival propici per sumar els dos punts.

Els deu gols de Pujol, claus. | d. ferrer

L'equip local va remuntar quatre
gols de diferència
El Joventut va aconseguir un important
i treballat triomf sobre el Sant Esteve
Sesrovires, el "Sanes", un dels equips
històrics de la 1a Estatal, que li permet
escalar dues posicions a la classificació i allunyar-se de la zona de perill.
L'equip mataroní va començar bé i
durant els primers minuts semblava
que la victòria local podria ser força
còmoda. Però l'equip sesrovirenc va
reaccionar, millorant en l'aspecte defensiu. Al descans va arribar per davant
(13-14), i a l'inici de la segona part va
agafar quatre gols d'avantatge (14-18),
aprofitant uns moments fluixos de la
defensa local.
Va reaccionar el Joventut, però durant uns minuts el marcador va ser un

BILLAR. Pere Ribas,
subcampió de Catalunya de
5a categoria a tres bandes

ALTRES RESULTATS

1a Cat. Fem: Handbol Maresme - Ribes
29-38; 2a Cat. Mas: JH Mataró B - Ègara
20-29; Sant Vicenç B - Maresme Llav.
32-27; 3a Cat. Mas.: Rubí - Maresme Llav.
At.33-23; 4a Cat: Laietà Argentona Empordà 45-19.
Base: 1a Cat. Juv. Mas.: Vilanova - JHM
26-34; 1a Cat. Inf. Mas: JHM_ Voramar
34-16; 1a Cat. Juv. Fem: JHM - Vilamajor
22-23; Lliga Cat. Cadet Fem.: La Roca
- JHM 37-22; Lliga Cat. Inf. Fem: Gavà JHM 23-33.
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31 JOVENTUT MATARÓ
29 S.E. SESROVIRES
JOVENTUT MATARÓ: Bassory Tandian,
Edu Calderón, Guillem Juvinyà porters;
Pablo Vela (2), Jaume Pujol (10), Jan Bonamusa (3), Dani Aguilera (3), Oriol Vaqué,
Bernat Muñoz (5), Àlex Bosch (1), Max
Ansón (6), Mario Martínez (1), Bernat
Bonamusa, Blai Deulofeu, Pol Colomer.
PARCIALS CADA 5': 5-3, 7-5, 9-9, 11-11,
12-12, 13-14 descans; 14-18, 18-20, 21-22,
23-25, 27-26, 31-29.

estira i arronsa, fins al 23-26 quan ja
quedaven menys de deu minuts. Però
va sorgir la millor versió de l'equip
groc-i-negre, tant en atac com en defensa, i va fer un parcial de 5 a 0, amb
els cinc gols marcats per cinc jugadors
diferents, i ja va saber jugar els últims
minuts amb tranquil·litat, assegurant
molt bé els seus atacs.

Dojo
C
Cervantes
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

Martes y Jueves de 19 a 20:30h

El dissabte passat Pere Ribas, jugador del CB Mataró, va quedar
subcampió de Catalunya de billar
a 3 bandes de 5a categoria. Gran
resultat per a un jugador que només
fa 4 anys que juga i ja ha disputat 5
finals de Catalunya.

Personajes del Wing Chun

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com
Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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BÀSQUET

La UEM Germans Homs es
retroba amb la victòria

EBA (C-A)
El tercer visita el Millan
10a jornada (23 i 24 de novembre)
Maristes - Martinenc.........................63-78
Sese - Almozara ..................................74-73
Martorell - Quart................................ 67-51
Vic - Esparreguera .............................79-68
ARENYS - Andorra ............................. 65-61
Calvià - Igualada ...................................73-82
Alfindén - M. PARC BOET................ 88-83

Juanola sota cistella. | D. Ferrer

La UE Mataró Germans Homs es va desencaixar d’inici davant l’ofensiva local
i va arrencar amb un marcador negatiu
(12-23, 10'). Al segon quart, els unionistes van recompondre’s i van capgirar
el marcador, gràcies a una defensa que
ofegava els visitants i els deixava sumar
només 7 punts (34-30, 20').
A la represa els barcelonins van tornar a l’acció i van aconseguir retallar
diferències, però els de Mataró van
mantenir-se, tot i que per la mínima,
per davant en el marcador (46-45, 30').
L’últim quart arribava amb tot per decidir. Va ser la UE, finalment, qui va

69 UEM GERMANS HOMS
58 JAC SANTS
UEM G. HOMS: Toure (2), Solé (19),
Cabrera (2), Juanola (7), Traver (0) –cinc
inicial– Viñallonga (10), Rodríguez (8),
Ariño (3), Torres (2), Canovas (16).
PARCIALS: 12-23, 22-7, 12-15, 23-13.

decantar la balança. L’empenta local
en atac va anar ampliant la diferència
fins a aconseguir una victòria nova
victòria al Josep Mora (23-13, final).
Pol Cánovas, amb 16 punts i 9 rebots, va ser el millor del partit. Amb
27 de valoració, entra en el Top 5 MVP
de la jornada a lliga EBA.

El Mataró Parc Boet cau
combatent contra l’Alfindén
88 ALFINDÉN
83 MATARÓ PARC BOET
UEM G. HOMS: Puig (24), Aza (4),
Romero (19), Marinovic (0), Rubio (11)
–cinc inicial– Martínez (8), Francisco
(5), Castro (12).
PARCIALS: 28-21, 15-26, 21-20, 24-16.

Visita de l'Almozara a casa. | D. Ferrer

L'elevat ritme de partit des de l'inici
per part dels dos equips feia que el
marcador pugés ràpidament de xifra.
En l’últim tram del primer quart, els
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locals van encadenar unes quantes
cistelles consecutives que feien aturar el partit al tècnic taronja (24-16,
8'). Al segon quart, els mataronins
van anar retallant de mica en mica la
diferència, sobretot des de la línia de
3, fins a tornar a igualar el marcador.
Abans d’arribar a la mitja part, el Boet
es col·locava per davant (41-44, 19').
A la represa, els de Mataró van sortir
dominant el joc. Els taronges tallaven les

Classificació: Vic i Igualada, 19;
Martinenc, Sese i Quart, 17; Martorell i
Maristes, 15; Esparreguera i Alfindén, 14;
ARENYS, M. PARC BOET, Andorra, Calvià
i Almozara, 12.
11a jornada (30 de novembre)
Dissabte a les 18 h, el Mataró Parc Boet
s'enfronta al Martinenc.

EBA (C-B)
Instal·lats al tercer lloc
10a jornada (23 i 24 de novembre)
UEM G. HOMS - Sants.....................69-58
Roser - Mollet ................................... 65-90
Valls - Palma .......................................88-76
Olivar - Tarragona .............................69-88
Castelldefels - Salou ......................... 61-80
Sant Adrià - Barberà ..........................73-65
Cornellà - Badalonès .........................93-81
Classificació: Tarragona i Sant Adrià,
18; UEM G. HOMS, 17; Cornellà, Salou i
Valls, 16; Mollet, Castelldefels i Badalonès,
15; Sants i Palma, 13; Barberà i Roser, 12;
Olivar, 11.
11a jornada (1 de desembre)
Diumenge a les 17 h, la UEM Germans
Homs rep el Roser.

ales als locals amb una defensa asfixiant i complien en atac. De seguida, van
aconseguir un coixí de 10 punts (45-58,
24') però els aragonesos no van abaixar
els braços i l’últim quart arribava amb
tot per decidir (64-67, 30'). La igualtat
en el marcador es va mantenir fins a
l’últim minut. Els darrers segons, els tirs
lliures i un triple van anar augmentant
la diferència a favor dels locals, però
Bartu va encarregar-se de tornar les
esperances amb una cistella de 3 quan
faltaven 15 segons pel final (86-83, 39').
Tot i això, els locals van complir des de
tir lliure, i amb l'últim tir en mans dels
mataronins ni tan sols l’empat va poder
ser una opció (88-83, final).
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BÀSQUET

Lliga Femenina 2
Nou partit fora de casa

L’Advisoria Boet cau a la pista
del Claret

8a jornada (23 i 24 de novembre)
Múrcia - Granada .............................. 70-65
GEiEG - Almeria ................................. 65-49
Magec Tías - Unicaja ....................... 70-80
Barça - Segle XXI ............................... 43-29
Gran Canària - Sant Adrià ................67-73
Ardoi - Lima Horta..............................93-64
Claret - ADVISORIA BOET ............... 62-47
Classificació: Ardoi, 14; Barça, Sant
Adrià, Gran Canària, Lima Horta i
Unicaja, 13; GEiEG, 12; ADVISORIA
BOET, Segle XXI i Claret, 11; Múrcia, 10;
Granada, 9; Almeria i Magec Tías, 8.
9a jornada (30 de novembre)
Dissabte a les 16 h, l'Advisoria visita
el Granada.

Copa Catalunya
Toca desplaçar-se

9a jornada (23 i 24 de novembre)
PREMIÀ - Viladecans ........................74-84
Joviat - Sant Adrià ............................. 53-69
Almeda - Grup Barna........................46-54
Hospitalet - Valls.............................. 60-49
UEM C. PONCE - Cerdanyola ......... 56-65
Roser - Lleida...................................... 52-54
Draft - Igualada...................................57-45
Classificació: Viladecans, 17; Lleida,
16; Almeda, 15; Sant Adrià, Grup Barna
i Draft, 14; Roser i UEM C. PONCE, 13;
Hospitalet i Cerdanyola, 12; Igualada,
Joviat, Valls, 11; PREMIÀ, 10.

Atentes a les ordres de Vizcaíno. | D. Ferrer

L’Advisoria Boet visitava dissabte la
pista del Claret a València. El partit va
estar molt igualat d’inici i cap dels dos
equips aconseguia marcar la diferència.
A la mitja part, el resultat donava la
victòria per la mínima a les locals, però
amb encara tot per decidir (20-19, 20').
A la represa, les mataronines continuaven amb la dinàmica de sumar
poques cistelles mentre les valencianes van trobar el seu camí en atac
a base de triples. L’ofensiva local va
atropellar les de Jordi Vizcaíno, obrint
un coixí de 16 punts abans de disputar l’últim quart (48-32, 30'). En l’últim tram de partit, el Boet no va ser

PARCIALS: 10-9, 10-10, 28-13, 14-15.

capaç de remuntar un resultat tan
desfavorable. Les taronges van estar
millor que en els altres períodes de
cara a cistella però el Claret va saber
mantenir la distància, finalitzant el
partit amb la victòria local.
Arbizu (16 punts, 7 rebots i 10 faltes
rebudes) va ser la millor del conjunt
taronja amb 22 de valoració.

56 UEM C. PONCE
65 CERDANYOLA
UEM C. PONCE: Ortiz (7), Cuní (8), Casals
(10), Magriña (15), Molina (10) –cinc inicial–
Obiols (0), Coll (6), Luceño (0), Martinez
(0), Moya (0).

BÀSQUET. Jordi Bonareu
i Bussot presenta el seu
llibre dedicat al bàsquet
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ADVISORIA BOET MATARÓ: Tejedor
(0), Checa (1), Arbizu (16), Ruano (6), Hartmann (4) –cinc inicial– Camps (2), Timoner
(4), Arias (5), Rueda (2), Solé (4), Vila (3).

La UEM Construtoni Ponce
trenca la ratxa de victòries

10a jornada (30 de novembre)
Dissabte a les 19.30 h, la UEM Construtoni Ponce es desplaça fins a Igualada.

La setmana passada, Can Palauet va acollir la presentació del llibre Com aprendre
i jugar fàcil al bàsquet, del mataroní i exjugador Jordi Bonareu. El treball ha comptat
amb la participació de noms propis com
Epi, Emiliano, Pau Gasol, Laura Antoja o
Ricky Rubio, i en la presentació hi van participar la regidora d’esports Bea Delgado
i el conegut periodista Jordi Robirosa. Els
10.000 exemplars impresos del llibre han
estat distribuïts gratuïtament entre clubs i
persones relacionades amb el bàsquet per
“ajudar a aquells que són més importants
en la fase d’iniciació en aquest esport", va
explicar Bonareu.

62 CLARET
47 ADVISORIA BOET

PARCIALS: 18-22, 13-12, 10-18, 15-13.

Matx al Josep Mora. | D. Ferrer

Les grogues van lluitar sense
recompensa contra un rival potent
La UEM C. Ponce va anar per darrere
en el marcador des de l'inici, però mantenint-se a prop de les visitants (31-34,
20'). Després del descans, les mataronines van estar totalment desorientades.
Mentre la pilota no entrava a la cistella

local, el Cerdanyola anava ampliant la
diferència. En set minuts, les locals no
van sumar ni un punt i un parcial de 0 a
15 les posava contra les cordes (31-49, 27').
Tot i el mal tràngol del tercer quart,
les de Mataró insistien. Un moment de
desencert visitant va servir per trencar la barrera dels 10 punts (51-55, 37').
En l'últim minut, un triple de Magriña
mantenia l'esperança (56-59) però les de
Cerdanyola sumarien 6 punts més per
certificar la victòria (56-65, min. final).
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FUTBOL

Cirera i Molinos trenquen la
mala ratxa de derrotes

2a CATALANA
El Molinos és cuer
12a jornada (24 novembre)
Gramenet - MOLINOS ...........................1-1
Molletense - CIRERA ..............................1-3
Turó Peira - PREMIÀ ..............................3-1
Montcada - Santa Perpetua .................2-2
Canyelles - Europa B ............................ 0-2
MASNOU - S Montcada ...................... 2-0
ARGENTONA - Sarrià........................... 0-2
SANT POL - Racing Vallbona...............1-0
Parc - Llefià .............................................. 1-4

Classificació
Important victòria groga. | arxiu

El Cirera va guanyar remuntant
Per fi el joc de l’equip cirerenc va trobar premi i van aconseguir la primera
victòria de la temporada fora de casa,
per trencar la mala ratxa.
L’equip molletenc es va avançar al
quart d’hora i fins al descans el Cirera
no va acabar de trobar el lloc i l’equip
local va tenir més opcions per marcar.
Però a la represa tot va canviar. Ben
aviat el debutant Jordi Canadell va
fer l’empat en una rematada de cap a

1
1

GRAMENET
UD MOLINOS

UD MOLINOS: Dani Ramos, Xema
Rodrigo, Borrego (Hèctor Urbano 71’), Artero, Cano, Javi (Deniz 71’), Joan, Saldaña,
Jorge (Bustos 58’), Aitor Moreno (Rodri
58’), Aitor Rodríguez (Isra 58’).
El Molinos va trencar la ratxa de derrotes, però es va quedar amb la mel

2
0

LA LLÀNTIA
YOUNG TALENT

Suspès als 44 minuts
LA LLÀNTIA: Pulido, Badji, Andrada,
Yusupha, Hassan, Jalal, Jerreh, Ismael,
Sergio Garcia, Eric, David Cano.
L’equip local va fer una bona primera
part i David Cano i Sergio Garcia van
marcar dos gols en el tram final per a
l’equip verd. Després del segon gol es
va produir una agressió d’un jugador
badaloní al col·legiat que va suspendre el partit. La decisió queda en
mans del Comitè de Competició.
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1
3

MOLLETENSE
UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Bernat, Ximillo, Jordi,
Cristian Romero, Juako, Carlos Flores
(Izar 46’), Agus (Joel 88’), Yustos, Baldeh
i David.
la sortida d’un córner. A partir d’allà
l’equip groc va gaudir de bones ocasions i dintre de l’últim quart d’hora
de partit va capgirar el marcador amb
gols d’Agus i d’Izar, amb dos tocs de
gran qualitat.
als llavis, perquè va tenir el triomf a la
mà fins ben a prop del final del partit.
L’equip local va sortir fort però, abans
de la mitja hora, Jorge Manrique,
màxim golejador de l’equip, en una
contra, va avançar l’equip molinenc.
Els de Palma després van defensar bé
els intents locals durant quasi tot el
partit, però quan faltaven cinc minuts
per al final arribà el gol de l’empat,
que els deixa a la cua de la taula.

1
2

TIANA
MATARONESA

MATARONESA: Moreno, Dembo,
Miguel, Guti, Manga (Navarro 46’), Vela,
Adama, Carrasco (Mendy 46’), Badr, Sosa,
Fouad (Othman 78’).
L’equip arlequinat, que va jugar de
verd, va aconseguir la primera victòria de la temporada com a visitant,
després de quatre empats fora de
casa. Dembo als 5 minuts va obrir el
marcador i a la mitja hora Fouad va
ampliar la diferència. L’equip local va
reduir prop del final, peró l'equip mataroní va defensar amb ordre.

Llefià 30; SANT POL 29, Turó Peira 23,
MASNOU 21; SJ Montcada i Molletense
20; PREMIÀ, Europa B i Vallbona 19,
Gramenet 17; Sta. Perpetua 15; ARGENTONA 14; Parc 12; CIRERA 11, Canyelles i
Montcada 8; Sarrià 7; MOLINOS 6.
13a jornada (30 nov/ 1 des)
MOLINOS - Molletense...............DG 12 h
Turó Peira - MASNOU .............DG 12:15 h
Santa Perpetua - SANT POL ...DS 17:15 h
PREMIÀ MAR - Racing Vallbona.DS 17 h
CIRERA - ARGENTONA .............. DG 17 h
Bon derbi maresmenc al Camí del Mig
Gran partit al Camí del Mig amb el derbi
maresmenc entre Cirera i Argentona,
que no es donava des de la temporada
2008-09 a Cirera i el resultat va ser de
3-2 favorable als locals.
El Molinos rep un rival inèdit i complicat
com és el Molletense al qual ha de superar per sortir de la cua.

3a CATALANA
Derrota del líder
12a jornada (24 novembre)
LA LLÀNTIA - Young Talent.2-0 (suspès)
Tiana - MATARONESA .......................... 1-2

Classificació

El líder, Lloreda, va perdre el primer
partit i ja té el Vilassar B a un sol punt.
La Llàntia i la Mataronesa són 11è i 12é i
ara ja estan lluny de la zona de perill.
Bon partit al Camí del Mig
El dissabte a les 17 hores gran partit al
Camí del Mig amb la visita del Vilassar
de Mar B.
La Llàntia repeteix a casa el diumenge a
les 12 hores contra el Pastrana que està
just per sobre a la classificació.
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VARIS

El diumenge el CN Mataró acull el
Campionat de Catalunya de Fons

RUGBY.
El Rugby Mataró es queda
fora de la Divisió d’Honor

Imatge del partit. | rugby mataró

Els millors nedadors catalans de fons seran a Mataró. | foto: cedida

El pròxim diumenge dia 1 de desembre i a partir de les 9 hores del matí
el Complex Joan Serra del CN Mataró
acull la celebració del Campionat de
Catalunya de Fons en piscina.
De ben segur el destacadíssim equip
del Centre serà protagonista del campionat, ja que fa uns anys amb nedadors com Guillem Pujol, Roger Coma
i Èric Vilaregut, s’ha convertit en un

referent a nivell català i estatal.

Guillem Pujol va quedar 7è als
Jocs Mundial de Platja
Ja fa unes setmanes un dels components de l’equip, en Guillem Pujol,
va participar en els Jocs Mundials de
Platja celebrats a Doha i va classificar-se en el setè lloc en la prova dels
5 km.

Derrota digna del Quadis CNM

El passat dissabte el Rugby Club
Mataró va perdre al camp del
Tarragona per 38-27 i s’ha quedat fora
de la fase final de la Divisió d’Honor.
L’equip va lluitar fins al final davant d’un
dels més potents equips, però es va
quedar sense premi tot i els assajos de
Santiago Vargas (2), Borja Bleda, Miquel
López Bellido i Oriol Venteo i una transformació d’Andreu Valls.
La classificació final ha quedat així:
Gòtics 26, Tarragona 23, INEF Lleida
18, Senglars Torroella 11, RC MATARÓ
10, Spartans Granollers 9, Badalona
0. Els quatre primers es classificaven
per a la Divisió d’Honor i un sol punt
deixa fora els mataronins. Tal com va
passar la temporada passada jugarà
la segona fase de la temporada a 1a
Catalana.

TAEKWONDO. 11 medalles
del Club Esportiu
Taewkondo Mataró al
Català Infantil

Medallistes del CT Mataró. | cedida
Yordi Jason Ramos va sumar un punt. | daniel ferrer

El diumenge passat el Quadis Centre
Natació Mataró va caure per 3 a 4 davant de l’Atlético San Sebastián, que
és el 4t classificat del grup 2n de la
Divisió d’Honor. L’equip mataroní va
fer un gran partit però no va poder superar un equip molt potent. Després
d’un 0 a 2, van sumar un punt cada
un dels tres jugadors (Arnau Pons,
Xavier Peral i Yordi Jason Ramos) per
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posar per davant el Quadis, però el
xinès When Dong Shi va ser clau, guanyant l’últim individual i col·laborant
de forma decisiva en la victòria visitant en el doble.
Aquest diumenge gran derbi maresmenc. A les 11:30 hores el Quadis
CNM, que és 10è i està en zona de
descens, rep el Calella, que és 5è a la
classificació.

El passat diumenge dia 17 es va celebrar a la Mar Bella el Campionat
de Catalunya Infantil de combat. La
setmana passada informàvem de l’actuació del CD Tonbal, amb 7 medalles,
però ens ha arribat amb posterioritat
l’actuació el Club Esportiu Taekwondo
Mataró, que en va obtenir 11: d’or per
a Rokia Samake, Amed Diall i Hind el
Bizani, de plata per a Nahuel Martñin
i Amal Jemili i de bronze per a Naia
Vila, Paula trepat, Joel Vico, Maissae
El Khlifi, Ismael El Kojji i Rayan El
Ghacham.
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VARIS

Sergi Llongueras es penja l’or al
Mundial de trial de la Xina

Últim minut...
HOCKEY HERBA.
Bon cap de setmana
de l'Iluro HC
El cap de setmana passat va ser ben
profitós per als dos equips sèniors de
l’Iluro HC.

Llongueras celebrant el seu triomf a la Xina. | foto: cedida

El ciclista Sergi Llongueras (Òrrius,
1996) va proclamar-se campió de Trial
26’’ en els mundials de ciclisme urbà
disputats a Chengdu (la Xina) aquest
novembre. El jove d’Òrrius va liderar
amb solvència la classificació en els
tres primers sectors, però va punxar
en el quart i els seus oponents van
aconseguir retallar la diferència de
punts. Tot i això, en la darrera secció
Llongueras va complir amb una gran
actuació que va donar-li una gran puntuació, proclamant-se campió. Amb 180

punts finals, Llongueras es va imposar
al francès Nicolas Vallée (2n) per 20
punts, i al britànic Jack Carthy (3r),
qui va ser penalitzat en l’última prova. Carthy havia estat campió mundial
en tres ocasions consecutives.
Al gener, el biker d’Òrrius ja va ser
nomenat millor ciclista català del 2018
per la Federació Catalana de Ciclisme.
Més enllà del trial, Llongueras compagina la seva carrera esportiva amb
els estudis d’enginyeria mecànica que
està cursant al Tecnocampus.

El Molinos femení continua líder de 2a

L’equip masculí de 1a Catalana va derrotar per 3 a 2 el RC Polo, amb un gol de
Roger Carbonell i dos de Daniel Castillo.
L’equip taronja és sisè a la classificació.
Aquest dissabte es desplacen a Terrassa
al camp del Can Salas, que està tres
punts per sobre.
L’equip femení va guanyar per 2 a 4
al camp de l’Egara 1935, amb gols de
Cristina Beltran, Maria Correas i Fernanda Oviedo (2). L’equip és líder amb 13
punts, però per sota el Júnior C té dos
punts menys, amb un partit menys
jugat.
El pròxim partit el juguen a casa el
dimarts al vespre (20:15 h) rebent el
Matadepera.

VOLEIBOL.
El CV Mataró continua
sense tastar la victòria
El dissabte passat el CV Mataró Caliu
va perdre a casa davant del Panteres
Grogues per 1 a 3. L’equip mataroní
encara no ha conegut el triomf aquesta
temporada a la lliga de 2a Catalana i és
cuer del grup amb un sol punt. Aquest
dissabte juga a Sant Quirze contra
l’equip que el precedeix a la classificació.

L'equip blanc i blau celebrant una nova victòria. | cedida

L’equip femení del Molinos va guanyar
de forma contundent per 11-0 el Júpiter
i això li permet mantenir-se líder del
seu grup de la 2a Catalana sense haver cedit encara cap punt. Van marcar els gols Claudia López (3), Valeria
Camacho (3), Sílvia Salvador, Patrícia
López, Marta Mateoa, Aroa López i una
defensa rival en pròpia porta.
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El CE Mataro ajorna el partit i
diumenge juga a casa
El femení del CE Mataró va ajornar
el seu partit al camp del Pontenc per
poder participar en la presentació dels
equips de l’entitat.
Aquest diumenge a les 17 hores rep
el Santa Eugènia, un equip que està 4
punts per sota a la classificació.

ATLETISME.
Aleix Aznar jr. 12è en 5
km a la Jean Bouin
L’atleta del GA Lluïsos Aleix Aznar jr. va
classificar-se en 12è lloc a la cursa absoluta de 5 km en la tradicional Jean Bouin
barcelonina, amb un temps de 16:06,
sobre un circuit no homologat.
El mateix dia es va celebrar a Canet de
Mar la Cursa de la Dona i l’Eva Sans es
va classificar en 2n lloc de la general.

27/11/19 17:21

Cinemes
Les estrenes de la setmana

KNIVES OUT

LAST CHRISTMAS

LA HIJA DE UN LADRÓN

Quan el novel·lista Harlan Thrombey és
trobat mort a la seva mansió després
del seu 85è aniversari, el detectiu Blanc
comença a investigar. A partir d'aquí,
entrarà en un joc de pistes falses que
l'intentaran distreure de la veritat.
Direcció: Rian Johnson.
Intèrprets: Daniel Craig, Chris Evans, Ana
de Armas.
130 min

La Kate és una noia que acostuma a prendre sempre la decisió menys encertada. El
seu últim error és acceptar una feina en un
centre comercial, fent d'elf. Tanmateix, el
destí la portarà a conèixer en Tom, que li
canviarà la vida de forma positiva.
Direcció: Paul Feig.
Intèrprets: Emilia Clarke, Henry Golding,
Michelle Yeoh.
102 min

La Sara ha estat sola tota la seva vida. Amb
22 anys i un nadó a càrrec seu, el seu desig
és formar una família juntament amb el seu
germà petit i la seva parella. Tot canviarà
quan, després d'anys a la presó, el seu pare
torni a aparèixer.
Direcció: Belén Funes.
Intèrprets: Greta Fernández, Eduard Fernández.
102 min

LA ODISEA DE LOS GILES

GLORIA MUNDI

LETTERS TO PAUL MORRISEY

Un grup d'amics i veïns perd els diners
que havia aconseguit reunir per rellançar
una petita cooperativa agrícola. Poc
temps després, esbrinen que els seus
estalvis van anar a parar on no tocava: a
mans d'un parell d'estafadors.
Direcció: Sebastián Borensztein.
Intèrprets: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín.
116 min

Una família es reuneix a Marsella per
celebrar el naixement de la petita Gloria.
Malgrat l'alegria del moment, s'acosten
temps difícils per a tots. És per això que
el tiet de la protagonista idea un negoci
per treure'ls del pou.
Direcció: Robert Guédiguian.
Intèrprets: Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.
107 min

Armand Rovira decideix començar a
filmar missatges de persones de diferents parts del món per enviar-los a
Paul Morrisey. D'aquesta manera, l'antic
col·laborador de Warhol serà còmplice de
totes les desventures dels seus seguidors.
Direcció: Armand Rovira.
Intèrprets: Xavi Sáez, Almar G. Sato,
María Fajula.
80 min
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Cinemes
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

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels
Programació del 29 de novembre al 5 de desembre

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Puñales por la espalda

Puñales por la espalda

12:00 16:10 22:00 00:45
[Ex. dt.] 19:00

Last Christmas

[VOSE dt.] 19:00

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

El tiempo contigo

16:00 17:45 20:00
[dv.+dl.-dc.] 18:00

Last Christmas

[VOSE dt.] 20:30

18:05

[dv.-dg.] 20:30

Frozen 2

[dv.+dl.-dc.] 20:30 22:30

El tiempo contigo
Frozen 2

20:20
16:15 17:15 18:15 18:40 19:15 20:15 21:30

12:00 12:30 15:45 16:35 17:30 18:00 19:00 20:15 21:25 23:20
[Ex. dl.-dt.] 18:30 19:15 [Ex. dt.] 19:45
[VOSE] 12:20

[VOSE dt.] 19:45

[En català] 12:15 17:00 19:25

Intemperie

22:00 00:20
[dv.+dl.-dc.] 15:50

[dl.-dc.] 18:30 20:30

Adiós

16:00 21:30 23:50

Le mans 66

12:00 15:55 23:40
[Ex. dt.] 21:40

[dl.-dt.] 18:30
[VOSE dt.] 21:40

Si yo fuera rico
12:00 15:50 18:00 19:00 20:10 21:10 22:20 00:30

La casa del terror

00:50

Estafadoras de Wall Street
Terminator: destino oscuro
Doctor sueño
La familia Addams

22:30 00:45
23:30

[dl.-dc.] 22:40
23:30
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[dv.+dl.-dc.] 18:00 19:30 20:00

Intemperie

18:15 22:30

Le mans 66

16:30 22:15

Si yo fuera rico

[dv.+dl.-dc.] 22:00

16:00 18:30 19:30 20:30 22:30

Estafadoras de Wall Street

22:30

La familia Addams

16:00

[dv.+dl.-dc.] 17:50

Maléfica, maestra del mal

16:20

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

Joker

20:15 22:30

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

Maléfica, maestra del mal

12:10 16:30

Abominable
Joker

12:15
12:00 16:50 19:20 21:50 00:25
[Ex. dt.] 20:45

12:20 16:00
Segueix --->

[VOSE] 22:00

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

Mientras dure la guerra

[VOSE dt.] 20:45
[dv.+dl.-dc.] 16:00
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núm. 1894 / del 29 de novembre al 4 de desembre de 2019

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
En quin film van treballar junts
per primer cop Ricardo Darín
i el director argentí Sebastián
Borensztein?

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

Memòries del subsol
Crítica de 'Parásitos', de Bong Joon-Ho
Bong Joon-Ho assolia el mèrit
d’endur-se la primera Palma d’Or
de la història per a un cineasta
coreà en el passat Festival de
Canes amb Parásitos, un melodrama contextualitzat en un
entorn contemporani. El film,
protagonitzat per una família
coreana que viu en un soterrani
en unes condicions precàries,
és una ferotge sàtira sustentada sobre una moderna lluita de
classes que té com a única fita
l’ascens social.
Perfectament dirigida, amb un
guió magistral i una posada en
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escena de pura excel·lència, la
pel·lícula sembla derivar en alguns moments vers la comèdia
salvatge d’humor negre i mala
bava. Tanmateix sempre acaba reconduint aquesta amarga
tragicomèdia al punt de partida
inicial. La fina i esmolada punteria d'observador brillant i irònic
de Joon-Ho es demostra amb
un exemple concret: el detall
de l’olor corporal del pare de
la família, una marca que els
delata, com si portessin la seva
pobresa adherida a la pell. | Joan
Millaret / AMIC

Resposta del núm. 1892
Guillermo del Toro
Guanyadors:
• Ma. Àngela Paredes Torrent
• Elena Sánchez Prieto

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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A

taul a

La Guia Michelin pica
l'ullet a Mataró
Gastronomia: Redacció

El passat 20 de novembre va tenir lloc l'esperada
gal·la de les Estrelles Michelin 2020 a Sevilla. Jordi
Cruz va ser un dels grans triomfadors de la nit, ja
que va aconseguir dues estrelles pel restaurant
Angle, situat dins de l'Hotel Cram de Barcelona.
L'altre gran protagonista de l'esdeveniment va
ser el xef Jesús Sánchez, del restaurant Cenador
de Amós, ubicat a la població de Villaverde de
Pontones (Cantàbria), que va alçar-se amb el màxim guardó de la guia: les tres estrelles.
A més, els grans restaurants premiats també van
incloure un establiment maresmenc. Parlem del
Tres Macarrons del Masnou, que va aconseguir
conservar l'estrella obtinguda el 2015.

Els restaurants recomanats per la guia
D'altra banda, també hi ha una sèrie de restaurants recomanats per la guia, una llista en la qual
es destaquen els establiments més interessants
que hi ha a Espanya i Portugal. En aquest apartat, quatre restaurants de Mataró van rebre una
menció especial: Sangiovese, La Marineta, NouCents i Hapo Sake Bar. Mentre que els tres primers
repeteixen, l'últim s'estrena a la guia.
En primer lloc, del Sangiovese destaquen que
es tracta d'un espai que conjuga modernitat i tradició, en què s'ofereixen elaboracions de mercat
i de temporada. Sobre La Marineta afirmen que
és un espai agradable, informal i amb una cuina
catalana de mercat ben interpretada pel xef que
equilibra tècnica, creativitat i passió. En tercer
lloc, el Nou-Cents destaca per disposar d'una
cuina actual de bases clàssiques, treballant molt
la trufa, els bolets i la caça. Per últim, del Hapo
Sake Bar es valora la seva cuina nipona combinada amb un ambient contemporani.
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Si sou servits:
Un model esgotat?
L'opinió de Francesc Murgadas
Opinió: Francesc Murgadas / AMIC

Com cada any, han arribat el vi novell i la Guia
Michelin dels estats espanyol i portuguès. Amb uns
resultats relativament decebedors per a Catalunya i
amb la sensació que tot plegat està ficat en un cercle
viciós que, any rere any, repeteix esquemes i mostra cada cop menys aquell esperit de descoberta i
aventura que la guia original pretenia. Aquella que
et recomanava fer una marrada per poder dinar en
un lloc diferent i interessant.
Perquè el que deixen entreveure els resultats i comentaris de la gent és que plou sobre mullat. Que a
la rebotiga dels inspectors de la guia i entre els gurus
de la cuina —tot i la sonada deserció del televisiu
Dani Garcia cap a altres aventures culinàries— hi
ha més preocupació per mantenir-se que per descobrir noves possibilitats de gaudi gastronòmic. Una
tendència a la qual la Guia Michelin s'apunta, fent
bo aquell rum-rum que afirma que, un cop hi has
entrat, l'has de fer molt grossa perquè te'n treguin.
I clar, això dona un gran avantatge als grans que,
en aquests temps de globalització, van substituint el restaurant emblemàtic per una cadena més
o menys encoberta i més o menys diversificada
d'establiments. Més propera a una multinacional
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que a un negoci que la gent segueix considerant
artesanal. Només cal veure les estrelles que acumulen Martin Berasategui o, més modestament,
Jordi Cruz.
Dit això, no voldria desmerèixer la tercera estrella del Cenador de Amós ni les cinc noves segones
estrelles que han caigut entre Catalunya, el País
Valencià i Andalusia, ni les dinou primeres que
han obert la porta del paradís a dinou projectes
que segur que encara tenen tot l'entusiasme de
qui lluita per fer-se un lloc.
Però clar, el cel gastronòmic és un autobús que,
segons Michelin, té un nombre limitat de seients.
Aleshores, en la mesura que hi ha qui hi té tracte
preferent com a client de tota la vida, la cosa deixa de ser engrescadora. O a vosaltres no us afecta
quan, fent cua al restaurant, veieu entrar un client a qui el maître ajuda o convida a saltar-se-la?
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LA RECEPTA
DE
CUIXES DE POLLASTRE FARCIDES
Cuixes de pollastre farcides, un clàssic dels àpats nadalencs i un plat molt complet i vistós que sol agradar a
tota la família. Una recepta de la xef Mireia Anglada.
Proteica i baixa en greixos, la carn de pollastre té un
gust suau i delicat que combina perfectament amb la
dolçor de la fruita seca, que enriqueixen la recepta amb
vitamines i minerals.

Ingredients:

• 2 cuixes desossades
• 200 g de carn picada de vedella
• 100 g de nous
• 100 g de prunes de confitar
• 50 g d’orellanes
• 50 g de pinyons
• 1 got de vi dolç
• 1 branca de canyella
• Pebre
• Farigola
• Sal
• Oli d’oliva

Recepta patrocinada per:
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Per a la salsa:

Per a la guarnició:

• Els ossos del pollastre
• Porro
• Ceba
• Pastanaga
• All
• 1 fulla de llorer

• 8 cebetes tendres
• 8 pastanagues mini
• Una mica de cansalada
• Prunes per confitar
• Orellanes

Elaboració:
1.

Posa a remullar les prunes juntament amb les orellanes
i el canonet de canyella en el vi dolç.
2. L’endemà, reserva el vi del marinat de la fuita seca i talla
en trossos petits les prunes i les orellanes.
3. Barreja-les amb la carn picada de vedella, els pinyons i
les nous (que hauràs trossejat una mica anteriorment)
i salpebra-ho.
4. Sala les cuixes, farceix-les amb la barreja anterior i
lliga-les.
5. Preescalfa el forn a 180ºC.
6. En una paella, posa una mica d’oli i daura les cuixes de
pollastre.
7. Trosseja les verdures de la salsa i col·loca-les en una altra paella amb una mica d’oli, juntament amb els ossos i
la fulla de llorer, i deixa que es vagi daurant el conjunt.
8. Una vegada daurades les cuixes, salpebra-les i llença el
greix que han deixat anar.
9. Barreja les preparacions de les dues paelles amb la pell
del pollastre cap amunt. Desglaça-ho amb el vi que has
reservat anteriorment, afegeix-hi la canyella i la farigola
i deixa que arrenqui el bull.
10. Posa la preparació en una safata de forn i rosteix-ho durant uns 25 minuts aproximadament.
11. Treu-ho del forn, cola la salsa i lliga-la per reducció juntament amb les pastanagues i les cebetes que hauràs
començat a saltar amb la cansalada. Afegeix-hi prunes i
orellanes al gust i deixa espessit.
12. Talla el pollastre en medallons i afegeix-lo a la salsa
perquè s’escalfi.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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El llibre
MENJA'T EL TARRO
Els aliments vius són la base de la filosofia culinària
de la Marta Vergés i és per això que les seves receptes
sempre inclouen vegetals i fruites en el seu estat més
pur. L'objectiu és ajudar el lector a alliberar les toxines
acumulades al llarg dels anys i nodrir totes les seves cèllules. En aquest llibre, l'autora et proposa 60 maneres
d'elaborar tarros saludables (més coneguts com a mason
jars) per emportar-te allà on vulguis. Una carmanyola
innovadora que ja ha revolucionat els EUA.

CONCURS

cristinalooj

#totataula
Aquestes són les imatges premiades d'aquesta setmana al concurs del
#totataula
Recordeu que per poder participar en el
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir @totmataro a l'Instagram.
Els premis es publiquen cada dimecres
a la web www.totmataro.cat/totataula

guanya
el premi de
TUBAU
“Pollastre farcit per al dinar
de diumenge”

.jvilanueva.at

Aquesta setmana 2 premis més!
Opta a premis als establiments
col·laboradors:

guanya
el premi de
peix and chips
“Tarta de mousse de fresa”

Tot a taula app + Instagram 1894.indd 2
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La taronja, una de les millors fruites
per consumir a l’hivern
La taronja és una de les fruites més consumides a l’hivern, ja sigui en suc o
sencera

Opinió: AMIC / Redacció

Segur que no és la primera vegada que sents
a dir que augmentis el consum d'aquesta fruita
quan s'apropen els mesos de fred. La taronja és
una de les fruites més consumides a l’hivern, ja
sigui en suc o sencera. De tots és sabut que una
de les principals qualitats que té és l’alta presència de vitamina C. Aquesta substància orgànica
estimula les nostres defenses a la vegada que és
un poderós antioxidant. Una taronja mitjana o
un got de suc cobreixen gairebé el 100% de les
necessitats diàries del nostre organisme de vitamina C, que es xifren en 60 mil·ligrams per a una
persona adulta.
D’altra banda, la vitamina C augmenta de manera notable l’absorció de ferro, de manera que
el consum de taronja és també indicat en estats
d’anèmia.

Altres propietats
La taronja també té abundància d’àcid fòlic, una
vitamina que resulta imprescindible en els processos de divisió i de multiplicació cel·lular durant els primers mesos de gestació. Aporta, a més,
una quantitat significativa de fibra, la major part
de la qual es troba en la polpa blanca que hi ha
a sota de la pell i entre els grills. Es tracta d’una
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fibra soluble que reté l’aigua, per la qual cosa el
consum de la taronja, sobretot si es consumeix
sencera, afavoreix el trànsit intestinal a la vegada que ajuda a disminuir l’absorció de greix i té
un efecte saciant.
A més a més, pel seu contingut en potassi, la
taronja és un aliment molt indicat per als esportistes, ja que ajuda a reposar els minerals que es
perden amb l’activitat física. Juntament amb el
potassi, la taronja té un alt contingut en aigua, la
qual cosa confereix a aquesta fruita un especial
efecte diürètic.
Per últim, la taronja és escassament energètica,
amb una proporció de 36 calories per cada 100
grams. Cal tenir en compte, però, que les varietats
de taronja més àcides poden produir molèsties i
trastorns gàstrics. | Red.
La costa mediterrània és una de les grans
productores mundials de taronges, especialment el sud de Catalunya i el País Valencià.
Les taronges valencianes són un fruit que trobem sobretot a l'hivern, quan es concentra el
gruix de la seva recol·lecció, però de taronges
podem trobar-ne també a l'estiu. A Catalunya,
les principals zones de conreu d'aquest cítric
es troben al Baix Ebre i al Montsià.
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Reportatge

Menys voluntaris
i menys aliments
El Gran Recapte del 2019 ha tingut al Maresme una
contribució de 25.000 quilos menys que el del 2018
Text: Gisela Ferrer
Fotos: Daniel Ferrer

En els últims 5 anys, entre 12.500 i 10.000
persones han estat ateses pels centres
que reben aliments al Maresme, dades que
mostren la cronificació de la pobresa alimentària. Davant d'aquestes dades, i amb
l'alarma generalitzada que una nova crisi
podria sacsejar el país, el Gran Recapte es
reforça com una acció més necessària que
mai. Per contra, les dades en la recaptació
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d'aliments no són positives, ja que han disminuït en gran mesura respecte al 2018.
Els principals objectius que persegueix
aquesta campanya són aconseguir donacions d'aliments bàsics de llarga durada,
sensibilitzar la població sobre la pobresa al
nostre entorn i fidelitzar les col·laboracions
durant tot l'any.
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més botigues i supermercats, cada vegada s’apunten
més punts de recollida al Gran Recapte, i això topa
amb la baixada de voluntaris", explica Massafrets.
Al Maresme, els municipis on més volum d'aliments
s'ha recollit han estat Mataró i Premià de Mar, que
són els més poblats de la comarca.

Compromís col·lectiu
Tot i la baixada de xifres, Massafrets no dubta ni
un moment a agrair "als voluntaris, als donants
d’aliments i als mitjans de comunicació d'haver fet
una molt bona cobertura de la campanya". Segons
explica, al llarg dels anys bona part dels voluntaris
s'han fidelitzat als diferents pobles. Al Maresme, el
40% dels voluntaris hi participen cada any.

Els municipis més forts
són Mataró i Premià de Mar,
a causa de la població”
Les dades encara no estan tancades, però fent una
valoració general del Gran Recapte celebrat aquest
any, l'organització estima que s'han recollit menys
quilos de menjar que en l'edició anterior. Exactament,
s'han recol·lectat 265.000 quilos d'aliments, 25.000
menys que el 2018. La responsable de comunicació
del Banc dels Aliments al Maresme i coordinadora
d’un dels punts de recollida que hi ha a Mataró, Núria
Massafrets, apunta que aquest descens pot tenir
relació amb el fet que aquest any, tal com l'entitat
havia informat en les setmanes prèvies al recapte,
hi ha hagut menys voluntaris. A aquest fet, cal sumar-hi també l'augment dels punts de recollida a tot
el Maresme, cosa que crea un desequilibri entre els
espais i els voluntaris disponibles. "Com que s’obren
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Aquest és el cas de l'Esperança Garcia, voluntària
des que existeix el Banc dels Aliments a Mataró (2010).
Garcia explica que en un primer moment, quan Núria
Manté, primera delegada comarcal del Banc dels
Aliments al Maresme, va proposar-li participar en el
Gran Recapte, va tenir certs dubtes. "Jo he d’ajudar
en una tasca que hauria d’estar coberta per les institucions públiques?", es preguntava. I la resposta a la
qual finalment va arribar va ser afirmativa. "Mentre
ho penses, hi ha gent que no pot ni dinar ni esmorzar,
i si els ciutadans no fem el pas, les coses no canvien",
valora. Segons Garcia, quan va començar a col·laborar
amb aquesta acció els voluntaris tenien molta més
feina fent entendre a les persones l'objectiu de la
campanya, però avui dia, en què el Gran Recapte ha
esdevingut una campanya coneguda arreu del territori, es tracta d'un servei "que no costa res". "És una
experiència molt enriquidora", sentencia.
El Gran Recapte a Mataró va començar fa una dècada com una acció solidària duta a terme per persones
majors de 50 anys, però amb el pas dels anys el perfil
dels voluntaris s'ha anat ampliant i diversificant. "A
partir del 2015 es va obrir a entitats com ara corals,
esplais, instituts i això ha fet que la mitjana d’edat
disminueixi", explica Massafrets. Cada vegada són
més els joves que s'involucren amb el projecte, i la
campanya d'aquest any, "Siguis qui siguis", perseguia
justament l'objectiu d'atraure'n encara més.
Més enllà dels voluntaris, també és clau la collaboració de les institucions municipals, com és el
cas de l'Ajuntament de Mataró, que assumeix el lloguer del Centre Entorn (espai on es distribueixen els
aliments) i també contribueix amb material.
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Reportatge

La pobresa
alimentària, un
deute pendent
Segons dades de l'Idescat, l'any 2018 la
taxa de pobresa a Catalunya va arribar
fins al 21,3%, una xifra rècord
El Gran Recapte és actualment un dels moviments
solidaris d'acció ciutadana més importants de
Catalunya. Aquesta campanya neix per pal·liar
els efectes de la pobresa alimentària que afecta
al territori, la qual va arribar a una xifra rècord al
2018, segons l'Idescat, amb el 21,3% de la població.
La pobresa, explica Massafrets, "està cronificada".
En els últims anys la xifra d'afectats al Maresme
ha anat variant, però sempre s'ha mantingut al
voltant de les 10.000 persones. Davant aquestes
dades, i a les portes d'una recessió econòmica
imminent, segons auguren els experts, tot fa
pensar que el Gran Recapte és precisament més
necessari que mai.
Tot i que el Banc d'Aliments ja existia a Catalunya
des del 1985, el moment clau per a la creació del
Gran Recapte va ser la gran crisi que va sacsejar
el país entre el 2008 i el 2009 i que va fer créixer
la bossa de persones necessitades. Des d'aleshores, el Gran Recapte ha emparat cada any milers
de persones perquè vegin complert un dels drets
fonamentals de les persones: l'alimentació. Davant
la positivitat de la col·laboració i la solidaritat
ciutadana, Massafrets deixa entreveure la part
negativa d'aquesta història, i és que "els serveis
essencials els haurien de cobrir l’Estat i les institucions, i això cada vegada va a menys”. La responsable de comunicació del Banc dels Aliments
al Maresme assegura que "es posa molta pressió
sobre el ciutadà, quan les iniciatives solidàries
per cobrir necessitats bàsiques i drets humans
(habitatge, alimentació, educació, sanitat, etc.)
les hauria de tirar endavant el govern".

Funcionament de l'organització
El Gran Recapte és la pota més gran de les tres
que sustenten el Banc d'Aliments a Catalunya.
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Esperança Garcia (esquerra) i Núria Massafrets (dreta).

Tots els quilos de menjar recollits amb aquesta
acció ompliran el rebost del Banc d’Aliments més
o menys fins a mitjans d’abril, que és quan arriba
l’aportació de la UE, una altra de les fonts de l'organització. Aquesta ajuda dura fins a mitjans d’octubre, i a partir d’aquesta data fins a finals d’any el
rebost s’omple amb les aportacions de campanyes
més locals i dels excedents de la indústria agroalimentària i la pagesia. Aquests últims sectors són
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Els voluntaris agrupen els aliments recaptats.

els que nodreixen el Banc amb productes frescos,
una donació que fins ara no era possible per culpa
de no tenir les infraestructures necessàries per
conservar els aliments. Actualment, gràcies als donatius, l'organització disposa de congeladors, neveres i, fins i tot, amb màquines per fer suc de fruita
i així poder aprofitar la quantitat de fruita fresca
que els arriba. “Cada vegada ens anem sofisticant
i adaptant als nous temps”, explica Massafrets.
Tots els aliments es distribueixen a les persones necessitades, segons una anàlisi prèvia de
la regidoria de Serveis Socials de cada municipi
on s'intervé, a través d’entitats beneficiàries del
Banc. A Mataró, la distribució es fa mitjançant el
Centre Entorn (al número 11 del carrer Méndez
Núñez), gestionat per la Creu Roja i Càritas (amb
el suport de l’Ajuntament des de fa 3 anys). Aquest
centre és com un supermercat on les persones
necessitades poden agafar, a canvi d'una mena de
vals i segons els punts, uns aliments o uns altres.
A Mataró també hi ha el Menjador de Sant Joaquim,
l’únic menjador social de la ciutat i el qual que rep
aliments directament del Banc. A la resta de la comarca, són molt pocs els menjadors socials que hi
ha. N'hi ha només uns tres o quatre, els quals “fan
una tasca molt important”, apunta Massafrets.
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Una mica d'història
El terme "Banc d'Aliments" va néixer als
Estats Units el 1966, amb l’objectiu de lluitar
contra la fam recuperant els aliments aptes
per al consum però no comercialitzables.
Dues dècades més tard, el projecte arriba
a Europa, s'implanta, començant per París,
i arriba a Espanya el 1987, quan Jordi Peix
va fundar el Banc d'Aliments de Barcelona.
Aquesta organització independent i sense
ànim de lucre va establir els seus objectius al
voltant de la lluita contra el malbaratament
de menjar i la pobresa, amb un ferm compromís per garantir el dret a una alimentació
suficient i saludable per a totes les persones.
A més, el Banc d'Aliments no només ajuda
a aquelles persones que es troben en una
situació de precarietat alimentària al nostre
entorn, sinó que també contribueix a un desenvolupament més sostenible, ja que evita
la destrucció d'aliments que, d'una altra manera, no serien ingerits i suposarien un cost
energètic, econòmic i mediambiental afegit.
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Empenta

www.totmataro.cat/empenta

Inaugurada la nova zona esportiva i de jocs
infantils a la Figuera Major
Està ubicada entre la riera de Figuera Major i els carrers de Joan Oliver i de Josep
Maria de Sagarra
Urbanisme: Redacció

El sector de la Figuera Major té
una nova zona esportiva i de jocs
infantils, després que l'Ajuntament
hagi fet una rentada de cara a un
solar fins ara desaprofitat. Allà on
abans hi havia un camp de futbol
sense pavimentar i en desús, ara hi
ha una pista pavimentada de futbol
sala i bàsquet 3x3, amb un espai
lliure per a la pràctica esportiva.
La nova zona està ubicada entre
la riera de Figuera Major i els carrers de Joan Oliver i de Josep Maria
de Sagarra.

A la part del solar que limita amb
el carrer de Joan Oliver, també s'hi
ha fet una zona de jocs infantils que
inclou elements de corda i escalada i gronxadors inclusius perquè
puguin ser utilitzats per a infants
amb diversitat funcional. S'han
instal·lat, a més, bancs, papereres,
una font, enllumenat públic i una
zona d'aparcament.
L'Ajuntament ha destinat gairebé
200.000 euros a les obres de millora, que han durat des del març fins
a l'estiu. L'empresa encarregada
de desenvolupar-les ha estat la
Catalana de Treballs i Obres, SL.

La inversió
L'Ajuntament de
Mataró ha invertit
gairebé 200.000
ha en les obres de
millora.
Altres accions de millora
L'espai s'ha complementat amb diferents zones verdes formades per
tipuanes, lledoners i ginkgos, entre
altres. Per seguretat, s'ha instal·lat
també un tancament metàl·lic de
protecció de la pista esportiva i un
de fusta a la zona infantil. | Red.

El solar en desús s'ha convertit en una pista pavimentada
per a futbol sala i per a bàsquet 3x3 i una zona de jocs
infantils amb elements inclusius per a infants amb diversitat funcional.
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Foto de família durant l'acte de constitució del Consell d'infants.

Cedida

El Consell d'Infants de Mataró comença nou
curs amb el medi ambient com a protagonista
46 alumnes de cinquè i sisè de primària de 22 escoles de la ciutat integren el consell
en el curs 2019-20
Educació: Redacció

La setmana passada es va constituir el Consell d’Infants de Mataró
en la seva sisena edició al Saló de
Sessions de l’Ajuntament. Aquest
òrgan està integrat per 46 consellers
de cinquè i sisè de primària, representants de 22 escoles de la ciutat.
Durant aquest curs 2019-2020,
els infants treballaran el tema del
medi ambient després que fos el que
més vots va obtenir (7 vots). A més
d'aquest tema, hi havia 7 propostes
temàtiques més per escollir: el gènere (6 vots), l'abús i maltractament (4
vots), la seguretat ciutadana (3 vots),
la salut (1 vot), els espais (1 vot), la
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inclusió social, no discriminació i
respecte (0 vots) i la mobilitat i seguretat viària (0 vots).

Aniversari
especial
L’acte de constitució del
Consell d’Infants ha coincidit
amb la celebració dels
30 anys de la Convenció
sobre els Drets dels Infants.
Van participar en la jornada
l’alcalde de Mataró, David Bote,
que va donar la benvinguda a tots
els assistents i representants de

les escoles i va fer la lectura d'un
manifest sobre el Dia Internacional
de la Ciutat Educadora. També hi
havia el regidor d’Educació, Miquel
Àngel Vadell, que va destacar "la
importància de la participació dels
infants en temes de ciutat".
Els drets dels infants
L’acte se celebra el Dia
Internacional dels Drets dels
Infants, data en què es va aprovar
el Tractat Internacional que l’any
1989 establia els drets fonamentals
de tots els infants, conegut amb el
nom de Convenció sobre els Drets
dels Infants i que enguany arriba
als 30 anys. | Red.
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Mataró celebra la jornada “Si em
contractes, tots hi guanyem!”

El Consell Comarcal
ofereix formació per
a autònoms

La jornada es va celebrar al Cafè de Mar.

Formació per a autònoms.

Aj. Mataró

La jornada té com a objectiu reflexionar, debatre i sensibilitzar sobre la diversitat funcional en el món empresarial
La Taula d’Accessibilitat del
Consell Municipal de Benestar
Social va celebrar dimecres al
matí, al Cafè de Mar, una jornada
d’informació i sensibilització al
voltant de les persones amb diversitat funcional. Aquest acte, que
se celebra normalment de forma
biennal, persegueix l'objectiu de
reflexionar, debatre i sensibilitzar
els diferents agents del mercat laboral ordinari sobre l’ocupació de
persones amb diversitat funcional.
Aquest any, l'àmbit escollit de
discussió ha estat el món laboral,
per això la jornada portava com
a títol “Si em contractes, tots hi
guanyem! El valor de la diversitat funcional al món empresarial”.
La sessió va dirigida als diferents
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L’acte va incloure
també interpretació
de llenguatge de
signes.
agents del mercat laboral ordinari
que tenen el propòsit d’incrementar l’ocupació de les persones amb
diversitat funcional.
Dins la jornada es va dur a terme una sessió explicativa de bones pràctiques de les empreses
Hallotex, OCA, Hospital Veterinari
del Maresme, Repsol, Fundació El
Maresme, la Fundació ECOM i el
Centre de Formació i Prevenció i
una ponència sobre “La gestió de la
persona treballadora amb diversitat
funcional com a motor per a entorns
de treball més saludables”. | Red.

Cedida

El curs és gratuït i es farà
els dies 12 i 13 de desembre al matí
El Consell Comarcal del Maresme
ofereix una formació especíﬁca per
a persones que ja són autònomes,
per acompanyar-les i orientar-les.
Durant la formació es tractaran temes
com aprendre quins són els llibres de
registre obligatoris o saber registrar
comptablement la subvenció de manera correcta. També es faran exemples pràctics amb IVA i IRPF i amb
els diferents mètodes per calcular el
rendiment d'activitats econòmiques.
El curs és gratuït i s'hi poden inscriure els sol·licitants de la "Subvenció per
afavorir l'autoocupació dels joves inscrits a Garantia Juvenil". Es farà els dies
12 i 13 de desembre al matí al Consell
Comarcal del Maresme (Av. Jaume
Recoder, 85). | Red.
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L'espai de l'economia social

Nova eina per
prevenir el consum
d'alcohol en els joves

Unes 1.300 persones participen
en el Coop Maresme

Restes al Pla d'en Boet.

Imatge d'un dels actes d'aquest any de Coop Maresme.

D. Ferrer

Ha estat elaborada entre
l'Ajuntament de Mataró i
la Diputació de Barcelona
Mataró ha presentat una nova eina
per prevenir el consum d'alcohol
en la població jove. Es tracta d'una
guia (Entre iguals. Guia per a la
prevenció del consum d’alcohol en
joves en els espais d’oci nocturn)
que té l’objectiu de facilitar al personal tècnic municipal un instrument
metodològic útil i pràctic en el cas
que vulguin realitzar una intervenció preventiva en els espais d’oci
nocturn del seu territori.
La guia neix a partir d’una prova pilot experimentada a Mataró
i adreçada a joves menors de 25
anys. Ha estat elaborada pel Servei
de Salut Pública i el Servei de Suport
de Programes Socials de la Diputació
de Barcelona i el Servei de Protecció
Civil i Salut i el Servei d’Igualtat i
Diversitat Ciutadana de l’Ajuntament
de Mataró. | Red.

Estudis recents
mostren que el
consum d’alcohol
d'una persona jove
sol ser un consum
abusiu durant un
període de temps
curt.
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L'entitat seguirà comptant amb el suport de la Generalitat per desenvolupar el projecte durant el curs 2019-2020
Economia social: Redacció

Més de 1.300 persones han participat en la 3a edició del Coop
Maresme, el nom amb què es presenta públicament l’Ateneu Cooperatiu
del Maresme. Durant el curs 2018-19
l’Ateneu ha acompanyat més de 40
projectes d’economia social i solidària, s’han constituït 11 entitats
d’economia social, s’han establert
set punts d’atenció a tota la comarca
i s’han fet set activitats per promoure el cooperativisme i l’ESS, entre
les quals destaquen l’exitosa jornada per a l’Administració pública, la
Fira de l’Economia Social i Solidària
i la darrera Jornada d’Educació i
Cooperativisme.
L’Ateneu, a més, ha treballat de la
mà de centres educatius per donar
a conèixer la fórmula cooperativa
entre les joves. En el transcurs dels
últims 12 mesos s’han elaborat 26
tallers d’introducció al cooperativisme i l’ESS així com 14 rutes per
conèixer les cooperatives de la ciutat.
A més, s’han constituït 5 cooperatives
d’alumnes i formació al professorat.
En termes qualitatius s’ha collaborat amb 16 dels 30 municipis
del Maresme per promoure l’ESS,
elaborant paral·lelament la diagnosi

de l’economia social i solidària del
Maresme 2019. Enguany ha estat feta
amb perspectiva de gènere amb l’objectiu d’obtenir informació rellevant
per al desenvolupament de les properes accions i polítiques de l’ateneu,
que alhora responguin a les inquietuds socials del moment.
A més, les persones que formen
Coop Maresme han creat un programa formatiu per a la creació i consolidació de cooperatives, i també han
participat i col·laborat en l’articulació
de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.
Un pol cooperatiu amb
diferents facetes
Coop Maresme té per objectiu esdevenir un pol cooperatiu generador
d’espais de trobada, d’atenció, difusió, creació i enfortiment de l’economia cooperativa, social i solidària
al Maresme. De cara a l’any vinent,
Coop Maresme seguirà comptant
amb el suport de la Generalitat per
desenvolupar la quarta edició del
projecte. | Red.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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1 INSERIR ANUNCIS PER WEB: www.totmataro.cat/economics

ECONÒMICS
COMPRA·VENDA IMMOBILIÀRIA

PROFESSIONALS

SE VENDE PISO de 4 habitaciones.
C/ Hno. Francisco. 685.164.378
TRASPASSOS·LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
MATARÓ. ZONA CENTRO. Alquilo
local. 93.790.16.85
PÁRKING, SE ALQUILA. Plaza
pequeña. C/Gravina /Sant Agustí.
676.318.882
TREBALL
AFILMAX® AFILADOS
PROFESIONALES. Precisa incorporar
delegado-a comercial para cubrir
zona de Mataró. Interesados-as
llamar al móvil 610.398.594, fijo
93.625.50.87
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, reforç. Experiència i
referèncias. 605.645.386
RESPONSABLE, COMPROMETIDA,
SOCIABLE. Me ofrezco cuidado
mayores, niños, limpieza. Posibilidad
interina. 631.831.886
ME OFREZCO cuidado niños,
mayores, limpieza. 631.193.919
CHICA BUSCA TRABAJO de cuidado
de abuelos, canguro, limpieza.
Interna o por horas. 633.627.157
DONA RESPONSABLE OFEREIX els
seus serveis de companyia i cura a
nens, joves i adult. 671.729.540
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HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
TOT BODA. Música per a cerimònies.
Concerts lírica. Classes de ball per a
nuvis. Animacions. 686.120.178
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
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,
gas, pintura. Económico 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

690 922 551
Av. Sant Andreu 192 - apt 10
Llavaneres
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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

Oficines EL TOT MATARÓ:
Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

PROFESSIONALS
HSB, REFORMES en general, construcció civil, lampisteria, fusteria,
pintura, projectes, permisos d'obra,
cédules d'habitabilitat, decoració
d'interiors, manteniment comunitats.
Qualitat i compliment és el nostre
lema. Pressupost sense compromís.
690.922.551
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
PALETA 697.685.580
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza. Excelentes
acabados. 629.988.598
CARPINTERÍA, ARMARIOS, cocinas,
parquets, puertas... 606.344.966
OBRAS, REFORMAS, CARPINTERÍA
en general. 631.477.423
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR PINTURA EN general y decoración económico 635.106.282
REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN.
Presupuestos sin compromiso.
www.zoly.es 606.919.761

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

BANNER INVERTIT: 35€*

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
MARÍA GÁLVEZ LLAMAS
Paraula invertida:
VINILOS

Adreça web del banner invertit:
www.restaurantetoni.es/es/

• 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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Econòmics
CONTACTES
MADURITA, MASAJES ERÓTICOS
Mataró. 650.394.216
COMPLETO 30€. DÚPLEX 50€. Los
7 días de la semana. 24 horas. Calle
Calabria, 251. Entlo. 1ª Barcelona
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
MATARÓ. LAS AMAZONAS! Disfruta
con nosotras! 24h 689.843.590.
Piso privado.
MASAJE CHINO. 1 hora 30€. Ronda
Cervantes. También a domicilio.
688.019.809
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo
el cuerpo. Zona Frederic Mistral.
656.606.738
SE PRECISA ENCARGADA y limpieza,
sueldo, comisiones y alta en SS,
llamar al 625.511.066 en horario
de 9 a 14h
16 CHICAS SIEMPRE disponibles las
24 horas 675.290.046 /93.741.63.40
SOFÍA, NUEVA, ALTA, esbelta.
697.943.807
LINA, LATINA. Piel canela.
600.894.050
TRAVESTY FEMENINA. Guapísima,
cariñosa. 603.858.078
MULATA COMPLETÍSIMA 40 años.
600.339.203
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Mascotes
L’Ajuntament atorga
19 llicències de GPP
Els beneficiaris dels permisos són
voluntaris del Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics (CAAD)

Els gossos que es troben al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics surten a passejar pels voltants del centre gràcies a les persones voluntàries. Però el problema
amb què es troben a vegades aquestes organitzacions
és que molts dels animals són gossos de races potencialment perilloses. Per a passejar un GPP, es necessita
una llicència especial i no tothom ho pot fer.

Cedida

Tot Mascotes 1894.indd 2
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Més oportunitats per
als GPP
Amb les llicències que ha atorgat
l'Ajuntament de Mataró durant els
mesos de setembre i octubre, més
voluntaris podran passejar gossos
potencialment perillosos que viuen
al CAAD Maresme mentre esperen
ser adoptats o recuperats per la seva
família.

CAAD Maresme

Els voluntaris són un motor molt important per
als centres d'animals i protectores. Passejant els animals o simplement fent-los companyia, les persones
voluntàries milloren en gran manera la qualitat de
vida d'aquests peluts. Aquestes tasques bàsiques
redueixen l’estrès que comporta l’estada al refugi;
ajuden l'animal a socialitzar-se amb la ciutat, posant-los en contacte amb el paisatge urbà, els sorolls
o les persones, i els permet gaudir d’uns moments
de llibertat fora de les gàbies. Tot això facilita en part
la seva adopció.
El problema amb què es troben a vegades els centres és que a diferència del que passa amb la resta de
gossos, els que són GPP no poden sortir a passejar
si no és amb una persona que tingui la llicència necessària. Actualment, el 48% dels gossos acollits pel
CAAD són de races classificades com a potencialment perilloses. Gràcies a les 19 llicències atorgades
per l'Ajuntament de Mataró al centre gestionat per la
Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM), ara
més persones podran sortir a passejar els gossos que
formen part d'aquest grup.
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Les llicències
Per aconseguir el certificat, s'ha de passar una prova d’aptitud física i psicològica, declarar no haver
estat sancionat mai per temes relacionats amb gossos potencialment perillosos, presentar un certificat
d’antecedents penals i acreditar una assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers subscrita per
la SPAM. En aquests casos en què les llicències anaven dirigides a voluntaris, l’Ajuntament ha modificat
l’ordenança fiscal perquè estigui exempta de cost.
El permís té una vigència de 5 anys i els titulars han
de complir una sèrie de requisits. La concessió dicta
que només es pot dur un gos per persona, sempre
portant la llicència administrativa, i el passeig ha
de ser dins un radi màxim de 500 metres al voltant
de les instal·lacions, o en fires o esdeveniments en
què participi la SPAM. Altres normes que cal complir
són l'ús d'un morrió apropiat i d'una corretja que no
sigui extensible i mesuri menys de dos metres de llargada. Si no es compleixen les regles, o si la persona
deixa de ser voluntària, l'Ajuntament assegura que
la llicència serà revocada.

27/11/19 17:54

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 30
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30
0:00
0:30
1:00
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
CAMINANT x CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
LA CONVERSA
CREURE AVUI
TRAÇ DE CULTURA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
...I BONA LLETRA
VOLTA I VOLTA
THE WEEKLY MAG
CARNET ESPORTIU
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
El PREGONER
TOT JAZZ
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
EL PREGONER
DE TEE A GREEN
TELÓ DE FONS
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
TOT JAZZ
DE TEE A GREEN
GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 1
7:00
7:30
8:00
8:30

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU
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9:30
10:00
10:30
10:45
12:30
15:00
16:00
18:00
20:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
WATERPOLO
Eurolliga femenina
RUGBI EN JOC
EL PREGONER
HOQUEI EN JOC
HANDBOL EN JOC
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TOT JAZZ
LA CONVERSA
CAMINANT x CATALUNYA
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GREEN
CAMINANT x CATALUNYA
TELÓ DE FONS
GAUDEIX LA FESTA
PAISATGES ENCREUATS
DE TEE A GREEN
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA
TELÓ DE FONS
EL PREGONER

Dilluns 2
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
ÚLTIMA SESSIÓ
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA

23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CARNET ESPORTIU
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU

Dimarts 3
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
PAISATGES ENCREUATS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CALIDOSCOPI
EL MIRADOR
CALIDOSCOPI
CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI

Dimecres 4
7:00
8:00

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA

9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
PAISATGES ENCREUATS
AL DIA BCN
Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BCN
Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
FET AL PAÍS
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
LA CONVERSA
EL MIRADOR
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA

Dijous 5
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
DE TEE A GREEN
AL DIA BCN
Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BCN
Nord-Maresme
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

21:30
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VOLTA I VOLTA
MATARÓ AL DIA
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NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN
Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BCN
Nord-Maresme
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CARNET ESPORTIU
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Mart transita per Casa VIII i segueix

Algunes experiències dels darrers

Amb Mercuri transitant a Escorpí,

inclinant al fet que et moguis per

temps han modificat les teves cre-

prens una actitud de certa prudèn-

equilibrar l'economia. L'amor podria

ences. El teu ànim és més optimista

cia, sobretot en l'ambient laboral. Si

sorgir en l'ambient laboral. Inverteixes

i pots gaudir d'un bon viatge o d'una

tens parella, es mouen assumptes

en una meta professional.

escapada de cap de setmana.

patrimonials o financers en comú.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

L'aspecte tens que s'acosta del Sol

Amb Venus transitant per la Casa VI,

Mart transita per Casa III i activa la

amb Neptú, avisa que cal ser realista

pots viure un moment força harmo-

ment, saturant-te i dificultant el des-

en qüestions laborals. Les relacions

niós al sector laboral. També és un

cans. Caldrà trobar la manera de re-

de parella passen per un moment de

trànsit que millora l'àrea de la salut

laxar-se. Compte amb les discussions,

pactes i cordialitat.

si tenies alguna molèstia.

estàs molt incisiu.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Gestions administratives, relaciona-

Amb Mart i Mercuri al teu signe, es-

a teva ment va a cent per hora i això

des amb la llar, que poden ser asse-

taràs ben accelerat. Moltes idees i

et roba una mica d'energia. Idees com

gurances, hipoteques... Una persona

ganes de fer coses, però optaràs per

fer front a qüestions econòmiques

de la família, d'edat avançada, pot

no mostrar totes les cartes. Temps

importants i en com desenvolupar-te

donar-te un regal o ajut.

d'ocupar-se de les finances.

millor professionalment.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Amb Venus al teu signe, desprens un

Venus i Júpiter transitant per Casa

Sembla que estàs una mica caòtic,

encant particular. Pots estar especi-

XII, poden inclinar-te a gaudir de la

però trobes ordre dins del desordre,

alment seductor i no mancaran per-

solitud. Pots viure experiències de

si segueixes la intuïció. Pots involu-

sones que s'apropin a tu. T'interesses

gran plenitud sensorial o fins i tot,

crar-te en algun projecte comú per

per millorar la teva imatge.

estranyes casualitats.

ajudar als més desfavorits.

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

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

670 053 959
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Aj. Argentona

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

L'Ajuntament amplia l'Aula d'Estudi a l'Espai
Jove del Cros amb un nou servei
La Regidoria de Joventut ofereix, a partir d'ara, un servei d'acompanyament i suport a
alumnes de cicle superior de primària de tot el municipi
Educació: Argentona Comunicació

Ja fa anys que el servei d'Aula
dEestudi està disponible al Casal
de Joves d'Argentona. De fet, l'Ajuntament el va posar en marxa amb
l'objectiu d'oferir un entorn de
treball tranquil i amè perquè els
infants i adolescents hi poguessin
fer els deures i treballs. Ara, però,
el projecte agafa un rumb diferent, sota el nom d'Aula d'Estudi
de Primària i Secundària.

La nova metodologia de treball
comptarà amb el suport de dos
professionals que ajudaran a millorar les competències dels menors,
prenent com a referència les seves
tasques i els seu dubtes. Aquest reforç també es farà en l'adquisició de
bons hàbits d'estudi que optimitzin
el rendiment dels alumnes. Segons
informa la Regidoria de Joventut
de l'Ajuntament d'Argentona, la
planificació, l'entorn, el material
o els ritmes de treball seran alguns

Horari
Els dos professors
estaran disponibles
cada tarda de 17.15 a
19 h
dels aspectes en els quals es posarà l'accent. D'aquesta manera, es
pretén donar cobertura a una demanda ja existent al barri de Sant
Miquel del Cros i que s’obre a tota
la població del municipi. | Arg.com

Cicle superior de primària
El servei gratuït de suport als estudiants està adreçat a
alumnes d'entre 10 i 12 anys de tota la vila.

Tot Argentona 1, 2 i 3 1894.indd 2
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

ESTAS NAVIDADES
PARA!
ESTRENA MAM
CIEMBRE...
FIJO DUCHA
SCREEN – FUMÉ
Ancho:
70cm, 80cm, 90cm

Antes

158,40 €
Ahora

99

Antes

234 €
Ahora

€

(Brazo estabilizador incluido)

1P GRESS ARGENTONA 1894.indd 1

FIJO DUCHA + MÓVIL
SCREEN – FUMÉ
ANCHO FIJO:
70cm, 80cm, 90cm
ANCHO MÓVIL:
25cm, 40cm

150

€

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

SÓLO, HASTA EL 31 DI

(Brazo estabilizador incluido)

26/11/19 12:30

Argentona

Detenen dues persones en una operació contra
el tràfic de drogues a Argentona

Durant un dels registres, els agents van haver d'abatre un gos en defensa pròpia.

Arxiu

L'operatiu dels Mossos d'Esquadra ha comportat escorcolls també a Sitges i Barcelona
Els Mossos d'Esquadra han detingut
cinc persones en una operació contra el tràfic de drogues que s'ha dut a
terme a Argentona, Sitges i Barcelona.
A la vila, els agents han arrestat una
parella de nacionalitat holandesa com
a suposats autors d'un delicte contra
la salut pública. Durant l'operatiu
s'han fet escorcolls a dos domicilis

argentonins, on es van trobar plantacions de marihuana.
Durant un d'aquests escorcolls en
una casa de la vila, els Mossos d'Esquadra van abatre un gos de raça
perillosa. Segons va informar TV3,
primer els Mossos van trobar tres
gossos que van reaccionar de forma agressiva en veure'ls i l'atac va

ser repel·lit amb pistoles elèctriques
i projectils de goma. Aquests tres
animals no han patit lesions greus.
El quart gos el van trobar a la cuina
de l'immoble. Segons la policia, l'animal va intentar atacar un agent que
va esquivar l'agressió utilitzant l'arma de foc reglamentària, fet que va
comportar la mort del gos. | Arg.com

Vols formar part del voluntariat dels Reis 2019 a
Argentona?

Els menors de 14 anys hauran d'inscriure's juntament amb una persona major d'edat.

Aj. Argentona

La convocatòria, adreçada als majors de 10 anys, estarà oberta fins al 16 de desembre
La Comissió de la Cavalcada
i l’Ajuntament d’Argentona han
obert el termini d’inscripcions per
a totes aquelles persones i entitats
que vulguin col·laborar en els actes nadalencs de l’arribada a la vila
dels Missatgers Reials i la cavalcada
dels Reis d’Orient. La convocatòria,
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adreçada als majors de 10 anys, estarà oberta fins al 16 de desembre,
i la inscripció implica el compromís
dels voluntaris en tasques com l'assistència a les diverses reunions i
actes programats. Totes les persones
menors de 14 anys que vulguin participar com a figurants a la Cavalcada

hauran de venir acompanyades d'una
persona major d'edat, que també
haurà de formalitzar la inscripció
com a voluntària.
Si vols consultar el llistat de tasques i col·laboracions, i formular
la teva inscripció, entra al web de
l'Ajuntament d'Argentona. | Arg.com

27/11/19 13:54
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Canvis en el servei de recollida porta a porta al
barri del Cros

El model de recollida selectiva es va implantar al barri del Cros l'any 2016.

Arxiu

A partir del gener, la regidoria de Medi Ambient i l'ARCA del Maresme implantaran
lleugeres modificacions per millorar-ne la gestió i reduir molèsties als veïns
El model de recollida selectiva al
barri del Cros es va implantar l'octubre del 2016. Tres anys després de la
seva posada en marxa, s'ha valorat
la possibilitat d'introduir-hi petits
canvis amb l'objectiu de millorar
la gestió del servei. Les mesures
inclouen, d'una banda, avançar la

recollida a les 10 del vespre i no a
la matinada com s'ha fet fins ara,
atès que el procés de manipulació i
trasllat dels contenidors amb rodes
que se situen davant de cada escala de veïns causen soroll i generen
molèsties.
De l'altra, també s'augmentarà la

capacitat dels contenidors de recollida per evitar que algunes bosses
de residus es deixin a terra perquè
els contenidors estan plens. Així, se
substituirà una de les dues unitats
que es disposen a cada escala (de
240 litres de capacitat) per una de
nova de 360 litres. | Arg.com.

Eudald Calvo declara als jutjats de Mataró per
no haver impedit l'1-O

La declaració es va produir el 21 de novembre.

Arg.com

La fiscalia acusa l'alcalde d'Argentona de desobediència per la via penal
L'alcalde d'Argentona va declarar
el dia 21 de novembre als jutjats de
Mataró. La fiscalia l'acusa de desobediència, per la via penal, per no
haver impedit la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Eudald
Calvo va explicar a Ràdio Argentona
que "la Fiscalia ha arribat a dir que la
meva obligació era enviar la policia,
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tots els 24 agents, a impedir la celebració del referèndum, encara
que fos físicament". El cap de llista
d'Unitat assegura que "no ho hauria
fet mai de la vida" i ho ha titllat de
"surrealista".
La fiscalia va preguntar a Calvo com
havien aconseguit els argentonins
entrar als col·legis electorals, qui els

havia obert, per què no es van tancar
i quan van arribar les urnes. L'alcalde
va afirmar que li van demanar explicacions "operatives però la realitat la
sabem tots i totes: que l'organització
va ser de la gent". A més a més, va admetre que el seu paper "no va ser el
d'evitar el referèndum però tampoc
el d'organitzar-lo". | Arg.com
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

La fiscalia investiga una llicència d’obres a la
zona del golf de Sant Vicenç de Montalt
Una de les persones presumptament implicades és Marta Pujol Ferrusola, filla de Jordi
Pujol i arquitecta municipal fins al 2015
Urbanisme: ACN

La fiscalia ha obert una investigació a Sant Vicenç de Montalt per
trobar responsabilitats en l'intent
de regularitzar una llicència d'obres
suspesa de 96 habitatges a la zona
del golf del municipi.
La Guàrdia Civil va demanar informació a l’Ajuntament al juliol
i a hores d'ara investiga membres
de l’anterior govern municipal, encapçalat per Miquel Àngel Martínez
(Junts per Sant Vicenç de Montalt).
L’exalcalde i tres ex tinents d’alcalde
ja han declarat davant el cos policial. Una altra de les persones investigades és l’arquitecta municipal
fins al 2015, Marta Pujol Ferrusola,
filla de Jordi Pujol. Les persones investigades estarien acusades d’un
presumpte delicte de prevaricació
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i tràfic d’influències. Fonts de la
Guàrdia Civil confirmen que s'està duent a terme una investigació
i que han sol·licitat informació al
consistori en els últims mesos. La
fiscalia, de moment, ha decretat el
secret d’actuacions, tot i que alguns
dels investigats ja han declarat a la
comissaria de la policia espanyola.
Declaracions de l'alcalde
actual
"Estem parlant d'una llicència que
es va donar l'any 2007 en un POUM
que es podia donar. Després, un
veí va fer unes al·legacions, es va
revisar el POUM i aquest sector va
quedar anul·lat", ha detallat l'actual
alcalde del municipi, el socialista
Javier Sandoval, que assegura que
col·laboraran en la investigació. El
batlle ha explicat, en declaracions a

Enderroc imminent
La sentència emesa
pel TSJC obliga a
enderrocar els quatre
edificis, amb un total
de 96 habitatges
l'ACN, que al mes de juliol la Guàrdia
Civil va fer una petició d'informació
a l'Ajuntament per abordar aquesta
qüestió, però que no s'ha dut a terme cap escorcoll en dependències
municipals.
La sentència que donava la raó
al veí, emesa pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, és ferma
i obliga enderrocar els quatre edificis, que estan a mig construir a
la zona del golf de Sant Vicenç de
Montalt. | ACN
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El bus urbà de Premià de Mar
suma més de 230.000 usuaris

des de la zona de Can Pou fins a
la del Palmar. D'aquesta manera,
el bus connecta diversos serveis,
equipaments i els indrets més allunyats de la població.

Recorregut
Cobreix des de la zona
de Can Pou fins a la
del Palmar

El bus és gratuït.

Cedida

El servei es va posar en marxa el novembre del 2018
Durant el seu primer any de funcionament, un total de 232.000
persones han pujat al bus urbà
de Premià de Mar. Aquest mitjà
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de transport, que es va habilitar
el novembre del 2018, és gratuït i
du a terme un recorregut circular
que cobreix gran part del municipi:

Quasi sense descans
La sortida del bus urbà es realitza
des del carrer Camp de Mar, i el seu
horari és de dilluns a divendres de
7 h a 21 hores, i els dissabtes, de 10
hores a 21 hores. Els diumenges i
festius són els únics dies de l'any
que el servei no està disponible.
Per la seva banda, la freqüència de
pas és de mitja hora. | Red.
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Maresme

L'Ajuntament de Llavaneres demana als veïns
col·laboració per detectar vespes asiàtiques

Vespa asiàtica.

Cedida

Segons el consistori és molt important destruir-ne els nius, ja que aquesta època de
l'any és el moment de dispersió de les reines
L'Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres ha detectat en les
últimes setmanes fins a dos ruscs
de vespes asiàtiques, un d'ells dins
d'una propietat privada i l'altre a
la via pública.
Per aquest motiu, des del consistori es demana als veïns que

informin l'Ajuntament en cas de
detectar la formació de nous ruscs
trucant al 93 702 36 00. Segons
afirmen, és molt important destruir-ne els nius, ja que en aquesta
època de l'any és quan les reines
es dispersen.
La vespa asiàtica és una espècie

invasora d'origen asiàtic que va ser
detectada a Catalunya per primera
vegada a l'Alt Empordà el 2012. Es
tracta d'un depredador de l'abella
de la mel que fa autèntics estralls
en l'apicultura. A més a més, les
picades d'aquesta espècie són molt
doloroses. | Red.

Engegen una campanya contra l’ús abusiu dels
antiinflamatoris al Maresme

La campanya s'allargarà durant dos mesos.

Cedida

Es vol conscienciar la població sobre els perills que té per a la salut fer-ne un ús
inadequat i perllongat en el temps
La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, que gestiona
els hospitals comarcals de Calella i
Blanes i diversos centres d’atenció
primària de l’Alt Maresme i la Selva,
ha engegat una campanya que té per
objectiu reduir el consum d’antiinflamatoris entre la ciutadania. La
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iniciativa, que durarà dos mesos,
també pretén conscienciar sobre
els perills per a la salut que pot comportar un ús inadequat i perllongat
d'aquests medicaments.
Addictes als antiinflamatoris?
Segons dades del Servei Català de la

Salut, l’Alt Maresme i la Selva Marítima
són dos dels territoris de Catalunya
amb un consum més elevat d’antiinflamatoris. Des de la Corporació
expliquen que el problema apareix
quan la població recorre a l’automedicació i és aquí on es poden donar
molts efectes secundaris. | Red.
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T. 937 965 148

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

ES HORA DE
S
CON NOSOTER PROPIETARI@!
RO

5365

Ref. 6235
ZONA
MOLINOS:

OCASIÓN! PISO REFORMADO EN COMUNIDAD REDUCIDA: Cocina independiente,
galería, 2 hab., baño completo con bañera,
A.A. y calefacción, zona tranquila, bien
€ comunicada. (C.E. EN TRÁMITE).

T

106.000
Ref. 4536

T

ZONA
ROCABLANCA

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 7077
ZONA LA
LLÀNTIA:

PISO SEMINUEVO CON PK INCLUIDO:
Trastero en terraza de 12m2, 2 hab. , baño
completo , salón-comedor, cociana integrada tipo americana, Ascensor, posibilidad
€ de muebles. (C.E. EN TRÁMITE)

T

178.000

PISO
TOTALMENTE
REFORMADO!

Con ascensor, exterior muy soelado y
con vistas a la ciudad, A.A y calefacción, 4 hab. (1 tipo suite), 2 baños, suelos de parquet, comunidad reducida.
(C.E. EN TRÁMITE.)

216.000€

Ref. 6233
Z. PAÏSOS
CATALANS:

PISO REFORMADO CON PARKING Y TRASTERO CON ASCENSOR: a 2 min. salida autopista y todos los servicios, 3 hab. (1 suite),
2 baños, cocina ofice, galería, calefacción,
€ terrado comunitario. (C.E. EN TRÁMITE).

T

239.000

Ref. 5139
ZONA
CIRERA:

T

office, galería,salón de 30m2 con chimenea
con balcón exterior, 3 hab., baño completo con
€ ducha, suelos parquet. (C.E. EN TRÁMITE).

209.000

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

PISO CON TERRAZA EN COMUNIDAD DE 3
VECINOS: Piso con terraza de 90m2, cocina

937 965 148
27/11/19 13:25
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Perfils

Yusra El Kasmy,

amb les idees clares

Perfil: Berta Seijo

Amb només 14 anys, la Yusra El Kasmy va publicar
la seva primera novel·la, Un disparo a mi adolescencia. L'obra va ser la conseqüència més directa de les
imatges que, a partir del 2008, va començar a veure
per televisió i que mostraven la crueltat del conflicte
entre Israel i Palestina a la franja de Gaza. “Em produïa
molta impotència no poder fer res, saber que hi havia
gent que desconeixia el que estava passant, i per això
vaig començar a documentar-me”, explica. A més a
més, el fet de poder optar al premi de la Fundació Jordi
Sierra i Fabra per a menors de 18 anys la va motivar
encara més a aconseguir el seu propòsit.
De fet, aquesta veïna del barri de Cerdanyola acostuma a tenir les idees molt clares, a traçar camí fins a
assolir els seus somnis “costi el que costi”. La segona

Entre dues cultures
La Yusra és musulmana per convicció i no per tradició. "Tot i que els meus pares són de Tànger, va ser
una elecció totalment natural, després d'informar-me
molt i de saber per mi mateixa què era l'islam", explica.
L'entrevistada reconeix que mai s'ha sentit discriminada
per ser musulmana ni per portar hijab. "Crec que el meu
caràcter extravertit, i el fet que em guanyo la confiança
de la gent molt de pressa ha estat clau perquè mai ningú
m'hagi tractat amb recel", afirma. Malgrat que assegura
la islamofòbia existeix, la Yusra deixa ben clar que "és
una minoria qui adopta aquestes actituds".

prova de la seva perseverança i capacitat de treball és
la trajectòria professional que ha escollit: dedicar-se a
la medicina. “Actualment, curso cinquè de carrera a la
Vall d'Hebron i, tot i que encara no tinc clar quina especialitat triaré, sé que tindrà a veure amb la cirurgia”,
afirma. Mentrestant, El Kasmy combina els seus estudis amb la seva faceta d'activista pels drets humans. A
més, també du a terme tallers i xerrades sobre educació
transformadora i sanitat.
Antiga alumna del col·legi Sant Josep i de l'Institut
Thos i Codina, l'entrevistada conserva bons records de
la seva infància i adolescència. “L'educació en valors que
vaig rebre dels meus mestres o les tardes a la Biblioteca
Pompeu Fabra, on les bibliotecàries m'ajudaven moltíssim cada cop que hi anava és el millor que m'emporto
d'aquesta etapa”, assegura. Mirant enrere, la cavalcada
de Reis era un dels seus moments preferits de l'any. A
hores d'ara, confessa que una bona manera de passar
l'estona és quedar amb els amics per fer un tomb pel
centre, una de les seves zones preferides de la ciutat.

Daniel Ferrer

APUNTS
Un llibre que recomanaries: 'Cometas en
el cielo', de Khaled Hosseini.
Una persona que t'inspira: Patch Adams.
Una afició: Escriure.
Un repte: Mantenir la meva positivitat,
respecte i empatia en els moments més
difícils de la meva trajectòria professional.
Un viatge: Tornar a Palestina.
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