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Amb una inversió de
91,5 milions d'euros, el PSC i
En Comú Podem engeguen
un pla de mandat ambiciós per
als pròxims quatre anys
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AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

ATENCIÓ INVERSORS!
ATENCIÓ AL PREU!

ATENCIÓ, BONA COMPRA!

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

Ref. 13063 AV. GATASSA//POLICIA NAL: De les
millors ocasions, 1er habitatge o inversors. Ben situat
comerços, serveis. Ascensor, impecable. Distribució
quadrada.80m2.Exterior.3dor(2dobl).Salómenjador
ampli. Balcó. Cuina perfecte estat. Galeria. Bany amb
dutxa. Calefacció. Portes roure. Preu realment bo !!

T

82.000€

T

130.000€

Ref. 13065 Z. CTRA. MATA/PALAU: Al costat
àmplies avingudes, ben comunicat, molts serveis, comerços i escoles. 1r pis exterior sense
patis de llum. 3 dormit. Saló menjador quadrat
i lluminós. Balcó assolellat. Cuina en perfecte
estat, Galeria. Bany ben conservat. Fusteria
exterior amb doble vidre, aire condic. Terres
gres ceràmic. Immillorable estat!

T

87.500€

TOTALMENT EXTERIOR!

ATENCIÓ A AQUEST IMMOBLE!

PIS MOLT BEN EMPLAÇAT!

Ref. 13064 PUIG I CADAFALCH // RD. CERDANYA: De les millors edificacions. habitatge 1/2
alçada, ascensor. Excel·lent pis 100m2, exterior i reformat. Saló menjador ampli. Balcó. Cuina gran (16 m2)
equipada i ampliada. Galeria. 3 dorm. Bany impecable.
Calefacció. Persones agradin d’amplis espais.

Ref. 13060 CERDANYOLA NORD: Casa unifamiliar cantonera, local 60m2 amb persiana + habitatge
superior ext.+terrassa superior assolellada. Zona molt
familiar. Estat conservació correcte, 3 dor. (2 dobl).
Saló menjador, cuina bones mesures, galeria i terrassa amb una part coberta. Calefacció. Terres de gres.

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

T

159.900€

T

169.000€

T

175.000€

EXCEL·LENT OPORTUNITAT!

EL MILLOR PIS DE LA ZONA!

EXCEL·LENT OCASIÓ DE MERCAT!

Ref. 13038 CENTRE/PL.GRANOLLERS:Recent
construcció (2010), ascensor. Àtic amb terrassa sup.
35m2 + pàrquing. Pràcticament nou. 75m2, 2 dorm.
Saló menj. 27m2, cuina office integrada. Bany. Balcó
6m2 vistes clares. Lliurament retardat. Sens dubte és
una de les millors ocasions de moment!

Ref. 13045 AVDA. ROCABLANCA: Qualitats
especials. Alt, exterior en cantonada i orientat a mar.
Excel·lents vistes. 96m2. Saló menj. 24m2. Balcó/
tsseta. Cuina equipada. Galeria. 3 dorm. amplis. Bany
+ lavabo. Calef. A/Ac. Pàrquing opcional. Impecable!

Ref. 13054 PARC CENTRAL/CAMÍ GEGANTA:
De les millors ocasions. 119 m2., exterior i estupendes vistes. Alegre, lluminós i assolellat Impecable. 4
dorm. Saló menjador 27m2. Cuina òptim estat. Balcó
/ terrassa. Bany + lavabo. Traster individual. Les qualitats d’aquest pis són realment excel·lents!

T

210.000€

T

219.000€

E

227.000€

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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Davant de tot
Coloms
Opinió: Lluís Martí

Dies enrere, llegia la piulada d’una tuitaire que expressava la
seva sorpresa davant l’evidència que cada vegada els coloms
volen més baix i que cada cop van més al límit abans de desviar
la seva trajectòria i evitar l’impacte amb els vianants.
Les xarxes socials, aquest safareig fugisser i indeleble, tenen la
"virtut" d’aplegar tota mena d’espècimens al voltant dels debats
més absurds. I així, Internet feia la seva màgia i en un tres i no res
un comentari innocu acabava desfermant un festival de bilis (un
més) entre els detractors de les rates de l’aire i els indefectibles
defensors de l’opinió contrària, sigui quina sigui.
Potser per haver llegit l’enèsima tempesterola de les xarxes, el fil
dels pensaments va acabar reparant en com també d’un temps
ençà no resulta gens estrany trobar a les calçades el resultat sòrdid de l’atropellament d’alguns d’aquests ocells urbans.
Pel suau pendís pel qual llisquen les anàlisis de sobretaula (i
trepitjant una mica la diferència entre correlació i causalitat, a
risc que algú es posi —amb justícia— les mans al cap), podria
semblar possible establir certa relació entre el recent agosarament dels nostres veïns alats i l’increment en la seva sinistralitat.
Portant el fil més enllà (i persistint en la imprudència de l’anàlisi pel broc gros), aquesta sensació de falsa immunitat té certes
semblances amb la lleugeresa amb què part de la societat ha
acabat enfocant la vacunació.

NOVA EDICIÓ DE LES
MÚSIQUES TRANQUIL·LES
APLAUDIT: El cicle mataroní ha
anunciat els noms dels artistes i
bandes de la seva quinzena edició
i es consolida com una cita cultural
a tenir en compte.

VIATGES ESPORÀDICS MÉS
CARS
CASTIGAT: Amb la supressió de
la T-10 i l'entrada en escena de la
T-Casual, el títol de 10 viatges per
anar de Mataró a Barcelona en
transport públic s'encarirà 3 euros
l'any vinent.

L’ENQUESTA

Anticipes les compres de
Nadal?

Còmodament instal·lats en la immunitat col·lectiva garantida
per una vacunació massiva, gairebé universal, s’ha anat relativitzant la percepció de perill davant malalties fins fa no pas gaire mortals. Dins la bombolla, hem equiparat tranquil·litat amb
donar-les per erradicades arreu i hi ha qui ha jugat, en el sentit
més atzarós, a desentendre-se’n.

LA PREGUNTA

Potser, fet i fet, independentment dels centímetres cúbics dels
cranis respectius, és un mal de tots els membres del regne animal aquesta autosuficiència còmoda i ignorant.

Estàs a favor de les noves
tarifes i títols de transport
públic per al 2020?

52,9 % Sí
47,1 % No

VOTA L'ENQUESTA A:
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Les portades

Foto antiga

Records del Centre Atlètic Laietània

De fa 25 anys
Cedida per Jaume Picón

En Jaume Picón (de blanc a la
fotografia) va guanyar el Trofeu
Clausura el 25 d'octubre del 1953
amb el Centre Atlètic Laietània, club
organitzador. "En aquell temps, les
copes metàl·liques com les d'ara
eren molt cares, i el premi era una
copa tornejada i envernissada de
fusta que feia un torner, soci del
Laietània", recorda Picón d'un trofeu que encara guarda amb il·lusió.

Aquesta competició d'atletisme,
que es va disputar a Mataró de forma periòdica entre el 1945 i el 1983,
se celebrava a les instal·lacions conegudes com a pistes de Mossèn
Plandolit, situades on ara hi ha el
Nou Parc Central. En la zona on
eren, encara s'hi conserva un pòdium de guanyadors i una placa
commemorativa que recorda la
història de les pistes d'atletisme.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 19 al 26 de desembre de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1654

CLÀSSIC DE NADAL
Diumenge comencen Els Pastorets de Mataró a la
Sala Cabanyes amb nova direcció de Marc Abril

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
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MANTES POLARS

4,95€

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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Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Pla de Mandat 2019-2023: 91,5 milions
d'inversió i una trentena de prioritats
L'acord de govern entre el PSC i En Comú Podem ha donat com a resultat un full de
ruta ambiciós, que inclou l'aposta per diversos projectes estratègics per a Mataró
Política: Berta Seijo

El Pla de Mandat 2019-2023 per
fi veu la llum. David Bote, acompanyat del seu soci de govern, Sergi
Morales, i del primer tinent d'alcalde, Juan Carlos Jerez, va presentar dimecres el full de ruta que ha
de marcar el camí per als pròxims

Tot 1 i 2 Ciutat Pla mandat 1896.indd 2

quatre anys. En conjunt, l'acord estableix 31 prioritats, 173 accions i 116
compromisos que compten amb una
inversió total de 91,5 milions d'euros.
"És un pla de mandat ambiciós, que
està sotmès a un marc pressupostari dur", reconeix l'alcalde socialista fent referència a la reducció de 2
milions d'euros de despesa corrent

prevista aquest any per l'Ajuntament.
En aquest sentit, Bote va deixar clar
que no tota la inversió es farà amb
recursos propis, sinó que el consistori disposa de 10 milions d'euros de
fons provinents de la UE. A més a més
de les subvencions de la Diputació
de Barcelona, el govern confia que
aviat arribi el suport econòmic de la

11/12/19 17:53
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Generalitat de Catalunya. "Durant
aquests quatre anys, ens agradaria
veure una inversió i una aposta clara
per Mataró per part del govern català
en àmbits com la sanitat i l'ensenyament", va assenyalar l'alcalde. I és
que actuacions com l'ampliació de
l'Hospital de Mataró o la construcció de l'edifici de l'institut Les Cinc
Sènies depenen de les aportacions
procedents de l'ens autonòmic.

Voldríem veure una
aposta clara d'inversió
per part de la
Generalitat"

El nou mandat preveu dos
pressupostos participatius,
dotats d'1,5 milions d'euros
cadascun

David Bote

Posar la ciutat al dia
"El nostre objectiu principal és seguir
posant la ciutat al dia", va assegurar Bote. És per aquest motiu que
el consistori dotarà d'una inversió
especial accions com la millora dels
equipaments (19,4 milions d'euros)
i dels espais públics (17,6 milions
d'euros).
D'altra banda, també hi haurà
aportacions considerables per a les
àrees d'urbanisme (15,6 milions);
mobilitat, seguretat i sostenibilitat energètica (7,2 milions d'euros);
promoció econòmica de la ciutat
(5,7 milions d'euros) i habitatge (5,6
milions). La neteja i recollida de residus (5,6 milions) serà una altra de
les prioritats que es mantindran al
llarg del nou mandat, així com l'impuls de diferents projectes per seguir
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modernitzant la ciutat i convertir-la
en smart city (3,4 milions d'euros).
Els projectes estratègics
Una de les joies de la corona del full
de ruta fins al 2023 és el Pla d'Impuls
del Centre, que preveu una inversió
anual d'un milió d'euros amb recursos propis i diverses accions: treure
els cotxes de la Riera en el primer
trimestre del 2020, continuar amb la
conversió en carrer de vianants de
carrers o avançar en la transformació de l'edifici de l'Ajuntament i de
la plaça Santa Anna. Altres projectes prioritaris per al consistori són
la transformació de l'antiga carretera N-II; el desenvolupament del
sector Iveco-Pegaso per enfortir el
TecnoCampus i la reorientació de
l'àmbit comercial del port.

Un soci de govern satisfet
Tot indica que el pla de mandat s'ha
tancat sense friccions ni punts de
desacord entre les dues formacions.
De fet, Sergi Morales va celebrar
que s'hagués aconseguit "un pla de
mandat basat en el treball conjunt
i fruit de l'aportació dels dos grups
que donen suport al govern". Per al
líder d'En Comú Podem, "el resultat
final és un bon document que no
deixa espai per a la improvisació i
que obligarà el govern municipal a
fer un rendiment de comptes a la
ciutadania".
Per últim, segons van assenyalar a la roda de premsa celebrada
dimecres, abans que acabi l'any, el
govern municipal també donarà a
conèixer l'avantprojecte dels pressupostos per al 2020. | B.S.
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Ciutat

Canvis en el sistema de tarifes del transport públic.

Cedida

Les noves tarifes de transport públic per al 2020
La T-Casual (antiga T-10) augmenta un 10% de preu, mentre que la T-Usual (antiga
T-Mes) s’abarateix un 25 %
Societat: Redacció

L'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) de l'àrea de
Barcelona va comunicar la setmana passada les noves tarifes per al
transport públic a partir del gener del 2020, acordades amb la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Aquest any,
els canvis arriben amb moltes novetats, ja que se simplifiquen els

Tot 3, 4 i 5 Ciutat 1896.indd 2

títols i, a més, de canviar de preu,
també canvien de nom.
Menys títols i moviments de
preus
A partir del 2020 hi haurà quatre
títols bàsics. Neixen la T-Casual
(substituint l'actual T-10) i la
T-Usual (que substitueix els títols
T-Mes i T50/30), i es mantenen
la T-Jove i la T-Dia. Perseguint la
idea de premiar els passatgers

Amb els nous
preus i targetes,
l'ATM vol premiar
els passatgers
recurrents del
transport públic.
recurrents del transport públic,
la T-Casual pujarà un 10% de preu,
cosa que significa una pujada de 3 €
respecte de l’actual T-10 en el bitllet de 3 zones necessari per viatjar

11/12/19 13:12
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Preus per a 3 zones (Mataró-Barcelona)
Bitllet senzill (un viatge): 4,50
euros (abans: 3,50 euros)
T-Casual (unipersonal amb 10 viatges): 30,50 euros (antiga T-10:
27,40 euros)
T-Usual (unipersonal amb viatges
il·limitats durant 30 dies): 75,60
euros (antiga T-Mes: 102,00 euros)
T-Jove (unipersonal amb viatges
il·limitats durant 90 dies): 147,55
euros (abans: 199,20 euros)
T-Dia (unipersonal amb viatges
il·limitats durant 24 hores): 20,10
euros
T-Grup (multipersonal amb 70 viatges durant 30 dies): 213,50 euros

de Mataró a Barcelona. Tanmateix,
la T-Usual serà un 25% més econòmica que l’actual T-Mes, és a
dir, el bitllet de 3 zones costarà
26 € menys.
La T-Jove, per a menors de 25
anys, també s’abarateix un 25%.
Per al bitllet de 3 zones, passarà
a costar 50 € menys.
D'altra banda, també s'apliquen
modificacions en l'ús dels títols. La
T-Casual, a diferència de la T-10,
només la podrà fer servir un usuari per viatge. La T-Usual, com les
targetes a les quals substitueix,
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seguirà sent de caràcter personal
i intransferible.
Altres novetats
Més enllà dels canvis en els títols
existents, també se'n creen de nous.
A partir de l'any vinent també estarà disponible la targeta T-Grup,
pensada per a grups com escoles
o clubs esportius, que permetrà
fer 70 viatges en 30 dies.
El bitllet senzill es manté i també
puja de preu: el tiquet de 3 zones
costarà 4,50 €, un euro més del
que costa actualment.

"Canvi de paradigma"
Els objectius que es persegueixen
amb aquests canvis tarifaris són:
fidelitzar els usuaris al transport
públic, facilitar i impulsar un canvi
d'hàbits i premiar els que fan servir
el transport públic habitualment.
Durant la presentació de les tarifes, l'alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va qualificar la proposta de
"revolució tarifària" i de "canvi de
paradigma".
Les targetes que estan actualment en circulació tindran validesa
fins al 29 de febrer. | Red.
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Ciutat

El Maresme carrega contra les
Mataró vol ser
noves tarifes del transport públic "vila florida"

Bus express de Mataró a Barcelona.

Cedida

Espai floral a Vilassar.

La Coordinadora Preservem el Maresme ha criticat que
"no s'impulsin mesures de millora del servei" i lamenta
que es faci "més atractiu" el vehicle privat

L'Ajuntament ha iniciat els
tràmits perquè la ciutat
s'integri a la iniciativa

La Coordinadora Preservem el
Maresme ha carregat contra les
noves tarifes del transport públic
i ha lamentat que fan "més atractiu" l'ús del vehicle privat per als
ciutadans de la comarca.
L'organització ha valorat positivament que s'abaixi el preu de la
T-Mes amb la nova T-Usual però
veu amb preocupació "la penalització que suposa l'increment
d'un 11% dels títols de transport
casual", l'antiga T-10. Ha afegit que
això "penalitza l'ús esporàdic" i
que, a més, no va acompanyat de
mesures de millora d'unes infraestructures que es troben en un
"estat lamentable".
D'altra banda, l'entitat ha criticat
que la T-casual sigui unipersonal, fet
que "comporta una penalització extra

L'Ajuntament de Mataró ha iniciat els tràmits perquè la capital del
Maresme pugui formar part de la
xarxa de Viles Florides, projecte
de la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC)
que promou la transformació dels
municipis a través de zones enjardinades i espais lúdics.
Formar part d'aquesta xarxa suposa un reconeixement públic en
relació amb aspectes com la potenciació dels espais verds urbans, la seva
gestió sostenible, la conscienciació
ciutadana, l’educació ambiental i la
creació d’un entorn propici per a la
recepció i estada tant dels residents
com dels visitants. "Més enllà del
reconeixement, suposa una bona
oportunitat de cara a la promoció turística del nostre municipi", s'afirma
en la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts per
Mataró i aprovada per unanimitat al
ple ordinari del mes de desembre.
Actualment hi ha 119 municipis
adscrits al projecte Viles Florides,
entre ells, Alella, Argentona i Arenys
de Mar. A més a més, la CHOC té
la seva seu al Mercat de la Flor i la
planta ornamental de Catalunya, a
Vilassar de Mar. | Red.

La T-Causal comporta
una penalització extra
a la mobilitat grupal
o per a famílies”
Coordinadora Preservem el
Maresme

a la mobilitat grupal o per a famílies".
Per tot plegat, l'organització ha
afirmat que la solució per incrementar el nombre d'usuaris habituals en el transport públic passa
per "millorar les línies ferroviàries", que actualment estan en un
estat "molt deficient", i la creació
d'una xarxa de transport públic
"real i efectiva amb els pobles de
l'interior de la comarca, i no per
l'augment de preu de cap mena de
títol de transport". | ACN.

Discriminació per zones
La Coordinadora ha recordat
que la comarca del Maresme
pateix un "greuge comparatiu"
amb altres territoris a causa de
l'actual tarifació per corones,
"que discrimina els pobles per
raó de la seva ubicació i no de
la distància amb Barcelona".
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Cinc dones opten a ser la nova
degana del Col·legi d'Advocats

Mesures de prevenció
per l'incendi a
Montornès del Vallès

Les eleccions seran el 20 de desembre.

El fum va arribar a Mataró.

Arxiu

Aj. de Mataró

Les candidates són Patrícia Miranda, Montserrat Bonamusa, Núria Calpe, Olga Ortiz i María José Pastor

L'incendi va cremar una
nau de reciclatge

El 20 de desembre, el Col·legi
d'Advocats de Mataró escollirà el
seu pròxim degà per als pròxims 4
anys. En aquesta ocasió, però, hem
de parlar de degana, ja que totes les
persones que es presenten al càrrec
són dones. Es tracta d'una situació
insòlita en els 150 anys que porta
en funcionament la institució i que
es produeix gràcies a l'empenta de
cinc candidates: Patrícia Miranda,
Montserrat Bonamusa, Núria Calpe,
Olga Ortiz i María José Pastor.
"En un context de revolució feminista, en el qual les dones ocupen
cada vegada més llocs de poder, és
el millor moment perquè hi hagi
una degana al Col·legi d'Advocats
de Mataró", afirma en aquest sentit Ortiz.
De fet, la candidata és del parer
que les dones han de perdre la por
al fracàs. "Cal que el lideratge femení
faci un pas endavant sense prejudicis i demostrem que podem aportar
coses molt positives a les institucions", assegura.
En el seu cas, Ortiz té clar per què
es postula com a futura degana. "És
la primera vegada que m'hi presento
i ho faig perquè és un moment important per al col·legi i perquè em
fa molta il·lusió", explica. En aquest

L'incendi que va cremar dimecres
una nau de reciclatge de dissolvents
i residus en un polígon industrial de Montornès del Vallès (Vallès
Oriental) es va fer notar també a
Mataró. I és que la columna de fum
va arribar a primera hora del matí a
la capital del Maresme, un esdeveniment que, en certa manera, va posar en alerta la població. En aquest
sentit, com a mesura de prevenció,
i seguint les recomanacions de la
Generalitat de Catalunya, el Servei
de Protecció Civil de l’Ajuntament
de Mataró va activar el sistema d’avisos als col·lectius més vulnerables.
Així, a mig matí es va alertar els centres escolars perquè els infants no
sortissin al pati. També es va avisar
les residències de gent gran perquè
evitessin les sortides dels residents
a l’exterior. D'altra banda, es van
fer trucades als usuaris del servei
de teleassistència i al col·lectiu de
persones més vulnerables i també
es va donar avís als centres d’atenció primària.
A partir de les 11.15 hores, la
recomanació de confinament es
va limitar a la població vulnerable en els municipis de Montornès,
Montmeló, Martorelles i Vilanova
del Vallès. | Red.
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sentit, l'advocada ja va presidir el
Grup d'Advocats Joves de l'entitat, i
n'és membre des de fa 16 anys.

El Col·legi d'Advocats
de Mataró porta 150
anys en funcionament
"Penso que el col·legi té diversos
reptes i, personalment, voldria apostar per valors com la transparència
o la igualtat real", apunta. A més a
més, Ortiz advoca perquè la institució estableixi lligams amb altres entitats públiques; perquè l'Escola de
Pràctiques Jurídiques rebi l'impuls
que necessita i perquè s'actualitzin
les comissions que formen part del
col·legi (de torn d'ofici, d'honoraris,
deontològica, etc.). "És molt important que els col·legiats comencin
a veure aquest organisme com un
instrument de participació, lluny
de l'obligatorietat de pagar una
quota", conclou. | Red.
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Imatge d'un tren de Rodalies.

Cedida

El RACC calcula que l'aplicació de la zona de
baixes emissions col·lapsarà el transport públic
en les hores punta
La mesura mediambiental que limita l'ús de vehicles contaminants entrarà en vigor
l'1 de gener del 2020
Societat: ACN

Un estudi del RACC ha calculat
que amb l'entrada en vigor de la
zona de baixes emissions (ZBE)
unes 9.000 persones s'afegiran en
hora punta a una xarxa de transport
públic "al límit de la seva capacitat". L'entitat alerta que cinc línies
de Rodalies (R1, R2, R2 Sud, R3 i
R4) i la línia de Terrassa d'FGC ja
superen el 100% d'ocupació entre
les 7.30 i les 09.30 hores del matí
i posa en dubte que puguin fer
front a aquest significatiu augment
d'usuaris.
El RACC demana a molt curt
termini —la ZBE entra en vigor
d'aquí només 20 dies— impulsar
"un pla d'emergència" que incrementi les freqüències i la capacitat dels trens de Rodalies. "Si no
s'apliquen actuacions de millora,
el sistema de transport metropolità
difícilment podrà satisfer en hora
punta l'increment de demanda als
corredors del delta del Llobregat i
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del Maresme", ha avisat el president del RACC, Josep Mateu.
Més d'un centenar d'afectats
Cada dia entren i surten de la capital catalana aproximadament
540.000 vehicles i, segons el Reial
Automòbil Club de Catalunya, un
20% d'aquests estan afectats per les
restriccions de la zona de baixes
emissions, ja que no disposen de
l'etiqueta ambiental de Trànsit.
En xifres concretes, 134.000 persones (108.000 vehicles) que fan
la connexió entre Barcelona i àrea
metropolitana hauran d'adaptar
la seva mobilitat diària a partir
de l'1 de gener del 2020. La meitat d'aquestes persones —unes
67.000— es plantegen el canvi al
transport públic (Bus Exprés, FGC,
Rodalies o bé Park&Ride + tren),
però un 35% preveu continuar entrant i sortint de Barcelona amb
vehicle privat. Concretament, un
26% d'afectats aposta per comprar un vehicle nou o de segona

mà, un 8% afirma que farà servir
el cotxe amb distintiu ambiental
d'un familiar i l'1% assegura que
utilitzarà la moto d'algun membre
de la família.

Un 11% dels enquestats pel RACC no coneixeia l'existència de
l'etiqueta ambiental.
Altres dades
Altres dades que criden l'atenció
són que fins a un 11% dels enquestats (usuaris de vehicles "contaminants") desconeixien l'existència
de l'etiqueta ambiental i, per tant,
ignoraven que no podran circular
per les rondes d'aquí menys d'un
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mes. Un 8% dels usuaris que es
mouen entre Barcelona i l'àrea metropolitana encara no havien decidit quina alternativa de transport
utilitzarien, una xifra que puja fins
al 19% en el cas dels usuaris que
es mouen per dins de Barcelona.
Segons el RACC, el repte principal
serà absorbir aquest significatiu
augment de demanda d'usuaris a
la xarxa de transport públic, principalment en hora punta (unes 9.000
persones). L'estudi ha avaluat 42 de
les 50 línies de transport (Rodalies,
FGC, Bus Exprés) i les dades no
són gaire esperançadores.
Fins a cinc línies de Rodalies
(R1, R2, R2 Sud, R3 i R4) ja superen
avui dia el 100% de l'ocupació en
el servei en hora punta del matí,
amb pics del 108% a l'R3 en sentit
l'Hospitalet i del 107% a l'R2 Sud en
sentit Barcelona-Estació de França.
FGC té una ocupació mitjana del
63% durant el pic del matí, però hi
ha ocupacions superiors al 100% de
08.30 a 09.00 hores en el cas de les
línies de Terrassa. I al Bus Exprés
l'ocupació mitjana és del 75% en
hora punta, però amb ocupacions
que ja freguen el límit al Maresme
i al Baix Llobregat.

Senyalització de la zona de baixes emissions.
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Les reclamacions del RACC
Amb les dades a la mà, des del
RACC es reclama que s'apliquin
amb celeritat millores al transport
públic perquè pugui assumir l’increment d'usuaris previst a partir
del gener del 2020. "Les més urgents serien incrementar les freqüències i la capacitat dels trens de
Rodalies, millorar la senyalització,
fer desdoblaments a l'R3 i construir
un nou túnel per a la línia del Vallès
d'FGC", ha enumerat el tècnic de
la Fundació RACC, Marc Fíguls.
Des del RACC també es proposa
reforçar els corredors de mobilitat
més afectats per la ZBE (la B-23
i la C-31 fins a Glòries) i agilitar
els itineraris dels Bus Exprés amb
carrils bus fins a l'estació de Sants
i l'estació del Nord.
També es reivindica adaptar la
infraestructura viària amb un Carril
Bus/VAO de baix cost al corredor
del Baix Llobregat i el Maresme
per afavorir el pas de busos Exprés
i vehicles d'alta ocupació, i ampliar
els Park&Ride de les estacions de
Renfe i FGC a l'àrea metropolitana
de Barcelona, així com oferir espais d'estacionament pròxims a les
parades de Bus Exprés. Igualment,

El RACC proposa
augmentar la capacitat a Rodalies,
nous carrils Bus/
VAO i l'ampliació
de Park&Ride com a
mesures per evitar
el col·lapse.
el RACC aposta per fomentar l'ús
de vehicles compartits i facilitar
més la informació als usuaris a
través d'aplicacions mòbils i noves
tecnologies (per exemple, desenvolupar una nova app que integri
Renfe, FGC i Bus Exprés que permeti localitzar els vehicles/trens
i la seva ocupació en temps real).
Finalment, el RACC recomana
a les empreses flexibilitzar els horaris dels treballadors per diluir
la saturació durant l'hora punta
del matí i incentivar el teletreball
i el coworking en origen. "Estem
en un moment d'emergència climàtica però també d'emergència
d'inversions. Estem d'acord amb
les restriccions de la ZBE, però hem
de garantir una mobilitat de qualitat de les persones", ha sentenciat el president del RACC, Josep
Mateu. | ACN
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El Nadal més solidari i gastronòmic escalfa
motors a Mataró
És una de les millors èpoques de l'any per posar en marxa iniciatives solidàries i per
servir a taula els millors productes
El compte enrere perquè arribi
Nadal ja ha començat. Juntament
amb les ganes de comprar i regalar
tan típiques d'aquestes dates, l'esperit solidari dels mataronins també
veu la llum. I és que el desembre és
el mes en què arrenquen iniciatives
consolidades i d'abast autonòmic
com La Marató de TV3 o s'engega
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la recollida de joguines perquè tots
els nens puguin gaudir de les festes
com cal.
A més a més, moltes famílies aprofiten els últims dies de l'any per gaudir
dels millors productes i plats típics de
Nadal. Torrons, panettones, massapà
i polvorons són les postres que protagonitzen els dinars i sopars; canelons,

Cites clau
La Marató de TV3 i la
recollida de joguines
tenen lloc al desembre
sarsuela, suquet de peix, escudella
o rostits d'ànec formen el receptari
ideal per gaudir en companyia.

11/12/19 18:16

#NadalMataro

amb els sabors

Als mercats i restaurants
hi trobaràs els sabors del Nadal

visitmataro.cat

Anticipa’t i estalvia

La ciutat també participa en La Marató de TV3
Ho farà amb activitats com les Nadales amb Flabiol, la festa solidària de les escoles Cor
de Maria i Antonio Machado o el curs impulsat per l'entitat Aikido Mataró
Nadal: Redacció

La Marató de TV3 arriba a la capital
del Maresme amb diverses activitats.
Una d'elles són les Nadales amb Flabiol,
que tindran lloc dissabte 14 de desembre a partir de les 18 h pels carrers i
places del centre de Mataró. L'actuació
comptarà amb l'acompanyament del
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gegant Sethomes, de l'Escola Camí del
Mig. Dos centres educatius que també
han volgut formar part d'aquesta recollida de fons a favor de la investigació de les malalties minoritàries són
el Cor de Maria i l'Antonio Machado.
Ambdós col·legis han organitzat una
festa que se celebrarà dissabte 15 al
matí amb una cercavila de gegants i

una botifarrada solidària incloses. Per
últim, l'activitat de caràcter més esportiu anirà a càrrec de l'entitat Aikido
Mataró. El 21 de desembre, de 10 a
12.30 h, els mestres Jaume Gelabert,
Manel Fernández i Samuel Ordóñez
impartiran un curs de Nadal. Els donatius de 5 euros aniran destinats íntegrament a la Marató. | Red.
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Últims dies per participar en la recollida solidària
de joguines
Fins al 20 desembre, la Xarxa Acció Solidària de CCOO de Catalunya manté activa
aquesta iniciativa que fomenta la reutilització i socialització de les joguines
Nadal: Redacció

Fins al 20 de desembre està en
marxa la setena campanya de recollida de joguines engegada per
CCOO i que porta per títol "Cap
nen i nena sense joguina". De fet,
tothom que vulgui pot apropar-se
al local que l'entitat sindical té al
número 120 del carrer Castaños i
fer la seva aportació. Cal destacar
que en la campanya no s'accepten
joguines que es puguin considerar sexistes o que fomentin la violència. L'objectiu de la iniciativa
és, entre altres coses, fomentar la
reutilització i socialització de les
joguines.

En aquest sentit, cal saber quin és
el contenidor més adequat en el
qual dipositar l'objecte. En altres
paraules, que sigui de plàstic no
vol dir que hagi d'anar al contenidor groc.
A grans trets, si es tracta d'un

peluix o d'una disfressa ha d'anar al
contenidor de roba. D'altra banda,
la deixalleria és el lloc més adient
per portar les joguines de cartó
plastificades, les bicicletes o patinets o els dispositius electrònics i
les piles. | Red.

El reciclatge com a segona
opció
Tanmateix, les famílies que no sigueu a temps de participar en la
recollida teniu a la vostra disposició una alternativa que també promou valors positius: el reciclatge.
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Tot a punt per a una nova edició
de la Christmas Bike

la prova estarà cronometrada per
poder fer les classificacions pertinents al final.

Les inscripcions es tancaran
quan el llistat arribi als 500
participants

La cursa tindrà lloc el 29 de desembre a Mataró
Mataró es prepara per acollir
una nova edició de la Christmas
Bike, la trobada per als amants de
la bicicleta de muntanya. La cursa
arrencarà el 29 de desembre a les
Pistes de Cros Municipals de la
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ciutat i tindrà dos circuits: un de
30 quilòmetres (per a majors de
14 anys) i un altre de 18 quilòmetres (per a majors de 10 anys). La
ruta passarà pels millors corriols
de Mataró, Dosrius i Argentona i

Les inscripcions, que es tancaran quan se superin els 500 participants, es poden fer a través del
web www.christmasbike.cat. Els
pitralls acreditatius, per la seva
banda, es podran recollir el mateix
dia de l'esdeveniment, a partir de
les 8.30 hores i fins a 15 minuts
abans del tret de sortida.
A hores d'ara, el cost de la inscripció és de 22 euros per al trajecte
de 30 quilòmetres i de 20 euros per
al de 18 quilòmetres. El preu inclou
avituallaments sòlids i líquids, assistència mèdica i botifarra i beguda finals, entre d'altres. | Red.
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La Botiga Solidària és al número 50 del carrer Barcelona.

Daniel Ferrer

Regals amb valor afegit
La Botiga Solidària ofereix una gran varietat de productes sostenibles, justos i solidaris
Nadal: Redacció

La Botiga Solidària, situada a l'edifici de la Peixateria, ofereix una gran
varietat de productes i participa en
diversos projectes solidaris. Aquesta
iniciativa té com a objectiu contribuir, des del seu model de comerç, a
la creació d'un món més sostenible,
més just i solidari.
Més sostenible perquè els productors, agricultors, artesans i altres
agents vinculats al comerç just treballen en un marc on s'empra el màxim
d'energia renovable possible, es vigila
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de no malmetre el medi ambient i
no malgastar els recursos naturals.
Més just, ja que el comerç just es
basa en un treball digne fomentat en
el creixement econòmic i la igualtat
entre gèneres en tots els àmbits de
la cadena de producció, i perquè
no hi ha lloc per al treball infantil.
Els infants han de poder accedir a
l'educació, i això implica oferir ocupació digna a les seves famílies i un
funcionament democràtic de les organitzacions implicades.
I més solidari perquè el comerç
just es preocupa de saber on es fa

el producte, qui l'ha fet, com ha estat el seu procés de creació i com
de respectuós s'ha estat en la seva
elaboració. Una manera d'oferir productes perquè es prengui consciència
en l'àmbit personal i de ciutat: tant
els productors com els clients en
són partícips.
Tot plegat, està emmarcat en els
objectius del 2030 que marca l'ONU
per erradicar la pobresa, la fam, fomentar l'ús d'energies renovables,
l'ocupació digna, la industrialització
inclusiva i molts altres reptes que el
món ha de treballar per assolir. | Red.
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Protagonistes del Nadal
Gastronomia: Redacció

Durant el mes de desembre no podem parlar
d'altra cosa: els àpats de Nadal i els productes
protagonistes d'aquestes dates tan assenyalades. Els dolços fets a Mataró omplen les pàgines
d'aquest Tot a Taula, com el panettone o els torrons, postres que no poden faltar a casa durant els
mesos de desembre i gener, però dels quals hem
de vigilar de no abusar. Per això, oferim també
algunes alternatives amb fruita per completar la
nostra taula i que alhora ens ajudaran a reduir el
nombre de calories.
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PASTISSERIA
MATARO

Panettone amb segell d’autor
La pastisseria Sacher torna a apostar un any més per un dels seus productes estrella
de Nadal i proposa una nova varietat, el panettone de gianduja.
Paciència, esforç i tècnica. Parlem de tres ingredients clau
que fan del panettone unes postres amb èxit a Itàlia i arreu
del món. De fet, l’Antoni Pons, responsable de la pastisseria Sacher de Mataró, és un autèntic expert en l’elaboració
d’aquest producte tan típic de Nadal, que té una recepta
força complexa. “El que fa especial el panettone són totes
les hores que hi dediquem, amb l’objectiu d’aconseguir el
resultat perfecte”, afirma. Guxºardonat amb el segon Premi
al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador de Catalunya
2019, el pastisser aposta per aquestes postres des de fa tres
anys, quan va arribar a dominar la tècnica “gràcies a molta
formació i temps de pràctica amb companys de professió”.
Ara bé, què és el que fa complicada aquesta recepta? “El
llevat és una massa mare natural, que s’ha de cuidar molt
bé durant tot l’any, amb uns paràmetres de temperatura,
fermentacions i temps determinats”, explica Pons. A més a
més, el procés d’elaboració, que dura uns tres dies, és lent
i molt precís. Tot això fa possible que el panettone pugi i
llueixi com cal quan se serveix a taula.
Amb la massa mare, que només incorpora els llevats propis de farines i fruita, la pastisseria ubicada al carrer Sant
Benet prepara tres varietats diferents de panettone: la
clàssica, amb taronja i cedre confitats i panses; l’elaborada amb xocolata francesa, i la novetat d’enguany, el panettone amb gianduja (una barreja de xocolata amb llet
i praliné d’avellana).

C/ Sant Benet 14 · T 937 574 496 ·
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Aquest mes de desembre, l’obrador de Sacher farà espai
per a 600 panettones, una xifra que augmenta any rere
any. “La gent cada vegada el coneix més, el valora i el
complementa amb els torrons i els polvorons”, assegura el mataroní. En aquest sentit, la pastisseria també
aposta pels dolços típics de Catalunya, amb el torró de
crema cremada com a joia de la corona i el tronc de
Sant Silvestre com a segones postres més demanades,
especialment amb motiu de la celebració de Cap d’Any.
30 anys de tradició

L’Antoni Pons és la segona generació de pastissers
que agafa les regnes de Sacher. Els seus pares van
obrir la botiga ara farà 30 anys i ell ha decidit continuar amb la tradició. La passió per la seva professió i el valor de la persistència l’han acompanyat al
llarg de la seva carrera. Mestre de caramel artístic al
Gremi de Pastissers de Barcelona,
el mataroní continua perfeccionant la tècnica del panettone sense perdre l’ànim. “Cada any ens
presentem al concurs
del Millor Panettone
Artesà d’Espanya i
no desistirem fins
a guanyar el primer
premi”, afirma.

@pastisseriaschr
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L'artista Joan Poch inspira el torró
d'autor 2019 de la pastisseria Uñó
Està fet de xocolata negra i en destaca el seu gust intens i amarg contrastat per tocs
d'albercoc, mandarina i taronja

Presentació del torró d'autor amb Joan Poch (esquerra) i Claudi Uñó (dreta).

Daniel Ferrer

Nadal: Redacció

de mandarina, amb trossets de pell de taronja.

Claudi Uñó, mestre pastisser i propietari de la
Pastissera Uñó, ha estat l'encarregat de transformar una obra de Joan Poch en un torró de trufat
de xocolata negra 60% amb polpa d'albercoc i suc

Aspecte i gust

Tot a taula Uñó.indd 1

Durant l'acte de la presentació d'aquest dolç nadalenc, que va tenir lloc dimarts passat a la tarda
a La Destil·leria de Mataró, Poch va mostrar-se
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L'artista
Joan Poch és nascut a Vilafranca
del Penedès (1959), però viu i
treballa a Mataró, on té el seu
estudi. Dins l’àmbit cultural, ha
estat vinculat a diversos projectes mataronins: va treballar a la
Cooperativa Robafaves durant 32
anys, ha participat en programes
de difusió cultural a Televisió de
Mataró i a Mataró Ràdio i ha collaborat amb l’Associació Sant Lluc
per l’Art de Mataró.
L'obra de ceràmica (esquerra) en la qual s'inspira el torró (dreta).

molt content de ser l'escollit per al torró d'autor.
"Tenia molt clar que la peça final de xocolata havia de ser prou atractiva perquè vingués de gust
tenir-la a taula i menjar-se-la", va explicar Poch.
Per això va triar una escultura en ceràmica més
senzilla que les seves obres habituals.
L'obra en la qual s'inspira el torró és un homenatge a la mateixa ceràmica que simula una
mena de recipient, ja que "la majoria de peces
que es fan amb ceràmica són utilitàries" i amb
el detall dels dits marcats en el cos, imitant la
manipulació del fang.
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D. Ferrer

Uñó, per la seva banda, va explicar les especificitats tècniques de la peça gastronòmica: "Quan
ens el posem a la boca, primer apareixen els gustos
àcids de la fruita, amb l'albercoc, la mandarina
i la taronja". | Red.

La pastisseria Uñó va engegar aquesta
iniciativa artística i culinària l’any 1995.
Avui dia, el torró d'autor és ja una tradició
més del Nadal mataroní.

11/12/19 16:26
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Torrons per
llepar-se'n els dits
Fet amb ingredients 100% naturals,
el torró de crema cremada és el dolç
que més triomfa durant les festes a la
Pastisseria Núria
Nadal: Redacció

Des del 1967, la Pastisseria Núria posa a disposició dels més llaminers tota mena de creacions
pastisseres al número 6 de l'avinguda Amèrica,
on a més de l'obrador tenen un espai de cafeteria
i servei de botiga.
Amb les festes de Nadal a tocar, arriba a la pastisseria un dels seus productes estrella, el torró
de crema cremada. En Francesc Castillo, mestre
pastisser des de fa 42 anys a Núria, explica que es
tracta d'un torró artesanal “sense conservants, ni
potenciadors de gust ni químics”. 100% natural.
Segurament és per això que és un dels dolços de
Nadal que més venen durant les festes. El torró,
a més, es pot demanar per encàrrec i, en aquest
cas, el cremen al moment. També tenen, evidentment, altres tipus de torrons, com els clàssics i
de xocolata.

Una vida entre dolços
Fa més de 40 anys, des del 1977, que en Francesc

Tot a taula pastisseria Núria.indd 1

Francesc Castillo treballant a l'obrador.

Cedida

es dedica a la Pastisseria Núria. Però com ell mateix indica, pràcticament hi ha nascut. El seu pare
va estar-hi al capdavant fins al 1987, quan per
culpa d'una malaltia no va poder continuar i en
Francesc va passar a fer-se'n càrrec. Aleshores, la
pastisseria era al número 38 del carrer República
Argentina. Va ser el 1997 quan es va traslladar on
és ara i va incloure la secció de degustació.
Abans d'incorporar-se a l'obrador de la
Pastisseria Núria, en Francesc es va formar durant
cinc anys al gremi de pastisseria de Barcelona. | Red.
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Idees per fer un menú de Nadal ideal
Si t’ha tocat ser l’amfitrió, et proposem un menú elegant i de qualitat per sorprendre
gastronòmicament els convidats

Nadal: AMIC/Redacció

Les festes de Nadal està a tocar i això significa que
menjarem a tota hora i tota mena de receptes, però
també significa que venen maldecaps per decidir
quin regal fem o quin dinar preparem. Si aquest any
t’ha tocat ser l’amfitrió de les festes i no saps com
sorprendre gastronòmicament, et donem idees per
preparar un menú que compleixi amb els requisits
d’elegància i qualitat que els teus convidats mereixen.

Comença amb un bon aperitiu
Una bona opció sempre és oferir un assortiment
d’aperitius variat i acolorit per a tots els gustos.

Tot a taula 7 i 8 1896.indd 1

Les croquetes i els embotits sempre són un clàssic. Després, hi ha diverses opcions depenent de
la quantitat de persones que sigueu: brandada
de bacallà, hummus, saquets de foie i llagostins,
assortiment de canapès, vol-au-vent...
Si vols sorprendre els teus convidats, pots posar un xopet de crema d’alvocat i llagostins per
comensal. És una recepta molt fàcil i que a més
té un look irresistible.
Com fer-la pas a pas:
1. Primer pela els llagostins, col·loca els caps i les
peles en un cassó amb un fil d’oli, salta-les durant
uns 4 minuts i cobreix-les amb 3 gots d'aigua.

11/12/19 19:04
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Després, renta el porro i posa la part verdosa i la
branqueta de julivert a l'aigua de cocció de les
peles. Cou-ho tot uns 15 minuts. Finalment, cola
el brou resultant i reserva'l.
2. Pela les patates i neteja el porro. Trosseja totes
dues hortalisses i col·loca-les en un cassó. Cobreix
amb el brou que has fet prèviament, tapa i deixa
coure uns 20 minuts.
3. Prepara la resta d’ingredients. D'una banda, marca els llagostins en una paella mig minut per cada
costat. Reserva'n quatre i col·loca la resta en el got
de la batedora. Pela els alvocats i retira'n el pinyol.
4. Fer la crema. Afegeix al got de la batedora on
has posat els llagostins les verdures amb el seu
brou, els alvocats, la nata, un raig de suc de llimona i sal. Tritura-ho tot i, si vols que et quedi
molt fi, passa-ho pel xinès.
5. Acaba de muntar el plat. Només falta emplenar
els gotets de xopet amb la crema i clavar un llagostí en una broqueta i empolvorar-ho tot amb
sèsam si es vol.

Primer plat: sopa de peix o marisc
Una sopa de peix o de marisc sempre és una opció ideal. És una de les receptes de Nadal més
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clàssiques, ja que no atipa gaire i deixes espai
per menjar amb gust el segon plat. És suau per a
la gola, el gust és bastant potent i a més sempre
queda bé.
El millor de tot és que la sopa casolana es pot
deixar feta d’un dia per l’altre i a l’últim moment
abans de servir-la afegir-hi les gambes i el peix,
que trigarà 5 minuts a fer-se.

Segon plat: Costellam de xai
El costellam de xai també és un dels plats estrella
de les festes de Nadal. És una recepta fàcil de fer i
molt vistosa. Com que es cuina al forn, et permet
anar fent altres coses mentre s’acaba de fer. Pots
acompanyar la recepta amb un pastís de patata
o patates al forn.
Postres
Sempre pots servir el clàssic torró i bombons.
Si tens una mica més de temps, pots optar per
preparar unes postres amb formes nadalenques.
Per exemple, arbre de nadal amb galetes, avets de
pasta fullada i tòfona o preparar un brownie, tallar-lo en porcions triangulars i adornar-los amb
encenalls de sucre de colors. | AMIC/Red.
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Temps de raïm, temps de salut
Aquesta fruita, protagonista sobretot de la nit de Cap d'Any, ens aporta molts
nutrients i té propietats beneficioses per a la salut

Detall d'una branca de raïm verd.

Cedida

Nadal: AMIC/Redacció

El raïm és una fruita pròpia
dels països càlids i tropicals que
té diverses espècies que bàsicament es divideixen en dues varietats: el raïm verd i el negre. Cada
varietat ens aporta nutrients i
propietats diferents, així que és
important saber com ens pot
beneficiar cada tipus de raïm.
D’una banda, el raïm negre té un
alt contingut en fenòlics, radicals
lliures i antioxidants, una barreja
que pot ajudar a prevenir el càncer. Conté antocians, tanins i flavonoides, que són vasodilatadors
i, per tant, contribuiran a millorar
el funcionament del nostre sistema
circulatori. També té propietats
antivirals i antibacterianes a més
d’àcid fòlic, molt beneficiós per les
dones embarassades, especialment
els primers mesos. Cal assenyalar,
però, que degut al seu alt contingut
de sucres no és convenient que les
persones diabètiques consumeixin
raïm negre.
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D’altra banda, el raïm verd és
més fàcil de trobar durant gairebé tot l’any. A diferència del raïm
negre, el verd conté menys sucres
i és més baix en greixos. Tampoc
té colesterol ni sodi, per la qual
cosa garanteix un bon funcionament de ronyons, fetge i intestins.

Contribueix a la prevenció de
l’Alzheimer, el càncer de còlon i
de pròstata gràcies als potents antioxidants que es troben en aquesta fruita. Per últim, el raïm verd
també millorarà el nostre sistema
ossi mitjançant la vitamina K i la
vitamina B1. | AMIC/Red.
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Un Nadal més
lleuger
Per contrarestar l'alta quantitat de
calories que ingerim durant els àpats de
festes, posem-hi verdura i fruita
Nadal: AMIC/Redacció

Els galets de Nadal, els canelons de Sant Esteve, les
postres amb quantitats infinites de torrons, neules i
polvorons... Tot plegat, un excés de calories i greixos.
És cert que durant aquestes èpoques, és difícil controlar-se i acabem menjant més quantitat de la recomanada. Per contrarestar aquests grans àpats, a més
d'intentar controlar la quantitat de menjar, podem
fer més bondat en la resta de dinars i sopars de festes.
En primer lloc, podem apostar per altres formes de
cuinar. Un mateix aliment pot ser més o menys sa depenent de com el tractem. En aquest sentit, és millor
bullir que fregir, per exemple. D'altra banda, podem
evitar embotits i foies, i optar per opcions més saludables en què l'ingredient principal sigui la verdura.

Incorpora la fruita
Més enllà dels torrons i les neules, que no poden faltar per Nadal, podem completar l'oferta de postres
amb peces de fruita. D'aquesta manera, evitarem un
consum excessiu de xocolata i crema. Algunes de les
fruites que durant aquestes dates podem combinar
són el raïm, la taronja, la poma o la pinya. De fet, un
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postre dolç i calent que lliga molt amb aquestes dates
podria ser la poma al forn.

Atenció a les begudes
Un gran menjar sempre va acompanyat d'una bona
beguda. El vi i el cava ompliran les nostres copes durant els àpats nadalencs. I com amb tots els excessos,
cal parar atenció. En primer lloc, cal vigilar de no barrejar alcohols. A més, és recomanable ingerir aigua a
l'hora que prenen aquestes begudes, per fer front a
la deshidratació. El millor és que reservem aquestes
begudes per als dies especials. | Red.
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CONCURS

m.elena.a.a

#totataula
El Concurs d'Instagram del #totataula no
para de créixer en participació setmana rere
setmana. Tenim encara més ganes de veure
quins plats compartiu utilitzant l'etiqueta per
guanyar encara més premis gastronòmics.

Cal recordar que per aspirar a endur-se un
dels premis és imprescindible ser seguidor
del Tot Mataró. Si ets un dels guanyadors,
posa't en contacte amb nosaltres a través de
missatge privat per Instagram.

Els guanyadors de la setmana vinent es
donaran a conèixer a través de www.
totmataro.cat el dia abans de la publicació a la
revista. Sort, bon profit i #totataula!

Aquesta setmana 2 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
sangiovese
“Buddha bowl de quinoa, lentejas, brotes de
espinacas, aguacate, manzana,
almendras y naranja”

hugokalavaza

guanya
el premi de
peix and chips
“Crema de calabaza con topping de
emmental, bacon y huevo frito.
Para entrar en calor”

pambvisucre

guanya
el premi de
tubau
“No és diumenge però ve de gust.
#ChocolateAddict”

Tot a taula Instagram 1896.indd 2
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El llibre
Raïms
El raïm és una fruita que pren protagonisme durant
les festes de Nadal, però que és present a les taules catalanes durant tot l'any en forma de vi. Amb
aquest llibre, 'Raïms. Les principals varietats catalanes: història, cultiu i vins', els amants i consumidors del vi podran conèixer a fons quines són les
varietats autòctones, aquelles que tradicionalment
s'han cultivat a Catalunya. L'obra és un treball collectiu fet per sis especialistes procedents de diferents
àmbits relacionats amb la vinya i el vi.

EL CONSELL
DE

Al vapor:

1. Posa aigua a bullir amb herbes aromàtiques per
donar-hi gust.

BRÒCOLI
TÈCNIQUES DE CUINA

2. Quan surti el vapor col·loca el bròcoli a la
vaporadora.

El bròcoli és un superaliment amb propietats
antioxidants, ric en clorofil·la, calci i vitamines.
Descobreix com cuinar-lo perquè mantingui intactes els seus beneficis nutricionals.

Bullit:

Pertany a la família de les crucíferes, juntament
amb les cols (de Brussel·les, arrissada, llombarda), la coliflor i el nap. La seva importància per al
bon funcionament de l’organisme ve donada perquè conté glucosinolats, uns compostos antioxidants que eviten la formació de cèl·lules canceroses i regulen les hormones. Per això, els experts
recomanen consumir-ne unes tres vegades per
setmana. Al vapor, bullides, en wok… les seves
possibilitats a la cuina són molt variades i tant el
seu gust com la textura venen sempre de gust.

69

3. Cuina’l durant 8-15 minuts.

4. Posa aigua a bullir i quan arrenqui el bull afegeix-hi la sal per mantenir la clorofil·la.
5. Cuina’l entre 3 i 5 minuts.
6. Refreda’l ràpidament per evitar que se segueixi coent i perdi propietats. És important que
no s’oxidi el color perquè significa que perd
propietats.

Wok:
7. Trosseja el bròcoli.
8. Salta’l amb oli durant 3 minuts.
9. Afegeix la sal al final de la cocció perquè no surtin els sucs i bulli.
És molt habitual que després d’ingerir-lo augmentin les flatulències. Per evitar-ho és convenient
acostumar-se a prendre’l regularment en petites
quantitats, mastegar-lo molt bé i prendre algun
carminatiu (fonoll, anís, comí) o una infusió que
ajudi a reduir la formació de gasos.

Tot a taula Instagram 1896.indd 3
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CAMPIONES D' HIVERN
EL CN MATARÓ ACABA LA PRIMERA VOLTA LÍDER IMBATUT
DE LA DIVISIÓ D'HONOR AMB TRES PUNTS D’AVANTATGE
I ACONSEGUINT LA GOLEJADA MÉS GRAN DE LA LLIGA
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Minut zero

El Tot Esport
redaccio@eltotesport.com

Important acord entre clubs
CE Mataró i UD Cirera van signar un conveni de col·laboració
El passat dimecres dia 4 a Can
Palauet, els presidents del Club
Esportiu Mataró, Fran Seijo, i de
la Unión Deportiva Cirera, Dani
Morillo, van signar un important
acord de col·laboració entre les dues
entitats. Un acord que rep també el
suport de l'Ajuntament de la nostra
ciutat, que va estar representat a
l'acte per la tinenta d'alcalde Laura
Seijo, per la regidora d'Esports
Bea Delgado, i pel regidor d'ERC
Francesc Teixidó, i també de la FCF,
representada per Antonio Jiménez,
el seu delegat al Maresme.
El conveni de col·laboració té com a
objectius principals:
• Impulsar el futbol a Mataró mitjançant una col·laboració que s'ha de
produir en els camps esportiu, social i
econòmica entre ambdues entitats.
• Fer del CE Mataró un referent del
futbol català, portant-lo a les categories que una ciutat com la nostra es
mereix.
• Aconseguir alhora el creixement
social i esportiu de la UD Cirera.
• Cercar recursos econòmics de forma conjunta.
• Interlocutar amb els altres clubs de

El Personatge

la ciutat per donar a conèixer el projecte
i convidar-los a que s'hi sumin.
Tot i que el conveni s'ha signat
ara, des de fa temps les dues entitats treballen de forma conjunta en
alguns àmbits sota la premissa que
només junts seran més fortes. Així
per exemple a nivell esportiu aquesta
temporada s'han fet trobades entre els
equips de coordinació dels dos clubs
per marcar fites conjuntes i marcar directrius a seguir. També s'està estudiant la possibilitat de crear uns equips
"B" dels clubs per donar continuïtat
a jugadors que acaben la seva etapa
formativa com a juvenils. En l'aspecte
social, aquest any els dos clubs organitzen al Nadal i de forma conjunta
la campanya de recollida d'aliments i
joguines, i estan preparant les bases
d'un futur equip de futbol adaptat que
portarà el nom d'Iluro.
No hi ha dubte que és una magnífica iniciativa dels dos clubs i, com
diuen, estaria bé que s'hi poguessin
unir els altres clubs de la ciutat. Els
desitgem des d'aquí molta sort en
el nou projecte i en aquesta mateixa revista en parlem amb els seus
presidents.

MARIA MURILLO

MINUT ZERO
Agenda

> Casa
FUTBOL SALA: 2a Divisió Fem.
FUTSAL MATARÓ - CERVERA
Dissabte 14 | 16 h | Pav. Teresa Maria Roca

HANDBOL: 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - SANT JOAN DESPÍ
Dissabte 14 | 18 h | Pav.Teresa M Roca

FUTBOL: 1a Catalana
CE MATARÓ - MANLLEU

Dissabte 14 | 18:30 h | Municipal Centenari

BÀSQUET: Copa Cat. Fem.
UE MATARÓ C. PONCE -VALLS
Dissabte 14 h | 18:05 h | Palau Josep Mora

BÀSQUET: Lliga EBA
MAT. PARC BOET -IGUALADA
Dissabte 14 h | 19 h | Pav. Eusebi Millan

HOQUEI PATINS: OK Lliga Plata
CH MATARÓ - OVIEDO
Dissabte 14 | 20:30 h | Pav. Jaume Parera

RUGBY: 1a Catalana Mas.
RC MATARÓ - GÒTICS B

Diumenge 15/ 12 h/ Mpal. Camí del Mig

> Fora
FUTBOL: 2a Catalana
CANYELLES - UD CIRERA

Dissabte 14 | 17 h | Mpal. Canyelles (BCN)

ARGENTONA - UD MOLINOS

Dissabte 14 | 18 h | Mpal. Argentona

FUTBOL: 1a Catalana Fem.
SEAGULL - CE MATARÓ

Dissabte 14 | 20 h | Estadi Mpal. Badalona

BÀSQUET: Lliga EBA
VALLS - UEM GERMANS HOMS
Dissabte 14 h | 18 h | Pav. Valls

BÀSQUET: Lliga Femenina 2
SANT ADRIÀ - ADVISORIA BOET
Diumenge 15 h | 12 h | Pav. Marina Besós

jugadora joventut h. mataró

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva
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Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat
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Waterpolo
Div. Honor Femenina
El CN Mataró campió
d'hivern imbatut
9a jornada (7 desembre):
CN MATARÓ - Sant Feliu .....................21-3
Boadilla - Zaragoza................................. 11-8
Terrassa - Rubí .........................................17-8
Sabadell - Catalunya ............................. 18-9
Sant Andreu - Mediterrani ...................5-12
Classificació 1a volta: CN MATARÓ
27; Mediterrani 24; Sabadell 21, Sant Andreu 16; Terrassa 15; Boadilla 13; S.Feliu 7;
Rubí 6, Catalunya 4, Zaragoza 0.

Fins al mes de febrer
Amb aquesta jornada s'ha arribat a la
meitat del campionat i la lliga s'atura
fins a l'1 de febrer. L'equip de Marina
Zablith és l'honorífic "campió d'hivern".
Per sota del CN Mataró hi tenim el
"Medi", amb la mataronina Roser
Tarragó. La sorpresa, està clar, és veure
el CN Sabadell en tercer lloc... però
classificat, això sí, per als quarts de final
de l'Eurolliga, mentre que els dos equips
que el precedeixen han quedat eliminats
a Europa. Pel quart lloc del "play-oﬀ"
lluitaran Sant Andreu i Terrassa.

Div. Honor Masculina
Els vuit catalans al davant
11a jornada (7 desembre)
Mediterrani - Sabadell .........................8-9
Terrassa - Navarra .................................23-7
Sant Andreu - Canoe ...........................13-10
Echeyde - Barceloneta...........................5-19
CN Barcelona - QUADIS CNM ...........6-8
Classificació 1a volta: Barceloneta 30,
Sabadell 24, CN Barcelona i Terrassa 22;
Mediterrani i QUADIS CNM 18, Sant Andreu 12; Catalunya 9; Canoe 6; Navarra
3; Tenerife 0.

Llarga aturada
També en la competició masculina la
lliga s'atura fins al mes de febrer.
El Quadis CNM ha fet una bona primera volta i només ha quedat "fora de
programació" la derrota a casa contra
el "Medi".
Al davant com sempre l'intractable Barceloneta, campió d'hivern, per davant
d'un Sabadell molt millorat respecte de
la temporada anterior.
Per pujar llocs, a la segona volta el
Quadis s'haurà d'intentar fer fort a casa,
superant aquí a Sabadell i CN Barcelona.

GRAN PARTIT DE LA JOVE QUERALT BERTRAN. | D. FERRER

Tanquen l'any amb la golejada
més gran de la competició
L'equip local va fer dos parcials de
7 a 0 durant el partit.
L'últim partit de la primera volta
no va significar cap problema per al
líder, que va aixafar el seu rival. Tot i
no comptar amb Anni Espar, la seva
màxima golejadora, va aconseguir la
golejada més gran de tot el campionat
fins ara. Les de Marina Zablith acaben
la primera volta com a líders sense haver cedit cap punt.
Des del primer moment es va veure
que l'equip mataroní no volia deixar
marge a la sorpresa. Durant el partit,
demostrant una total superioritat, va
fer dos parcials de 7 a 0, un entre el

21
3

CN MATARÓ
CN SANT FELIU

CN MATARÓ: Lorene Derenty i Blanca
Colominas porteres; Laura Vicente (4),
Helena Lloret (3), Anna Gual (4), Brigitta
Games, Irene González (1), Clara Cambray
(1), Cristina Nogué (1), Marta Bach (2),
Maria Bernabé, Carla Martín (1) i Queralt
Bertran (4).
PARCIALS: 5-1, 4-0, 5-2, 7-0.

segon i tercer quart, i l'altre en el quart.
Cal destacar que la jugadora de la
pedrera Queralt Bertran va ser la MVP
del matx.

Gran remuntada... però incompleta
12
11

DARRER PARTIT A CASA. | D. FERRER

El Quadis perdia 7 a 1 als pocs
minuts del segon quart
El Quadis CNM tenia un partit difícil
per tancar la 1a volta, i va començar malament, perdent per sis gols de diferència
(7-1) quan feia poc que rutllava el segon
quart, havent rebut tres gols de penal.
Però el Quadis no es va donar per vençut i va reaccionar marcant quatre gols
en menys de quatre minuts. Va tornar
a la càrrega el potent equip local, que a

CN BARCELONA
QUADIS MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich, Raul Loste, Marc Corbalan,
Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, Lluc Bertran, Pol Daura, Àlex Codina (2), Pol Barbena
(1), Gustavo Guimaraes (3), Germán Yáñez
(5) i Marc Pannon (ps).
PARCIALS: 6-1, 3-4, 2-3, 1-3.

l'inici del tercer quart s'havia posat altra
vegada cinc amunt (10-5). Aleshores va
arribar el moment dels dos puntals del
Quadis. Amb tres gols de Germán i dos
de Grummy, l'equip mataroní es va collocar a un sol gol del seu rival (11-10), quan
encara quedaven quatre minuts. Però va
marcar l'ex-Quadis Pere Estrany i l'últim
gol de Yáñez de penal ja va arribar tard.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.3
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Bàsquet
Lliga Femenina

HARTMANN, LA MÉS DESTACADA DEL PARTIT. | D.FERRER

Una nova derrota fa baixar posicions
a l’Advisoria Boet
Les taronges van perdre de manera
contundent contra el Lima Horta
L’Advisoria Boet Mataró torna a
perdre i se situa tercer per la cua. La
poca efectivitat de cara a cistella (35%
en tirs de camp) va fer que les mataronines només anotessin 46 punts, una
xifra amb la qual és complicat lluitar
per la victòria.
Des de bon començament, el Lima
Horta va posar les coses difícils a les
jugadores de Jordi Vizcaíno. Les blaves
marcaven el ritme de partit i se sentien
còmodes a pista veient com de mica
en mica aconseguien agafar distància
en el marcador (11-19, min.10). Al segon
quart, les mataronines van saber reaccionar i escurçar la diferència, frenant
l’ofensiva visitant i marcant el seu millor
temps en atac. Així, el partit arribava
al descans amb un marcador ajustat
(27-30, min.20).

46 ADVISORIA BOET
68 LIMA HORTA
ADVISORIA BOET: Tejedor (6), Arbizu
(3), Ruano (5), Vila (10), Hartmann (12)
–cinc inicial– Timoner (0), Checa (2),
Arias (8), Solé (0).
PARCIALS: 11-19, 16-11, 13-20, 6-18.

A la represa, però, les de Barcelona
van tornar a dominar el joc. La diferència va tornar a augmentar i l’últim quart
va arribar amb 10 punts de desavantatge pel Boet (40-50, min. 30). Encara
hi havia opcions, però el Lima les va
anul·lar per complet. Les mataronines
van xocar amb una gran defensa blava
que no els va permetre anotar més de
6 punts en 10 minuts. Mentrestant, el
marcador visitant anava creixent fins
a indicar una clara derrota mataronina
(46-68, final).

Els mataronins d’EBA tornen a pista

IMATGE D'ARXIU. | D.FERRER

IMATGE D'ARXIU. | D.FERRER

2

Visita al líder

Con

10a jornada (7 de desembre):
GEiEG - Granada ..................................45-36
Magec Tías - Múrica.......................... 69-76
Barça - Almeria .....................................73-53
Gran Canària - Unicaja ......................99-69
Ardoi - Segle XXI ..................................52-43
Claret - Sant Adrià ...............................59-67
ADVISORIA BOET - Lima Horta ......46-68
Classificació: Sant Adrià i Barça, 18;
Gran Canària, Ardoi i Lima Horta, 17;
GEiEG i Unicaja, 16; Múrcia, 14; Almeria,
Segle XXI, Claret i ADVISORIA BOET, 13;
Granada, 12; Magec Tías, 10.
11a jornada (14 de desembre):
Diumenge a les 12 hores, l’Advisoria
Boet visita el Sant Adrià.

Tot i l
d'Alb
de la
Class
MATA
28; Ba
Sabad
i Mar
Dénia
11; Sa
14a j
Dissa
Alian
pista

Tre

Copa Catalunya
Tornada a la competició
11a jornada (14 de desembre)
La UE Mataró Construtoni Ponce torna
a la pista després d’un cap de setmana
sense lliga. Dissabte a les 18 hores, les
dones entrenades per Dani Pelejero
reben el Valls, tercer per la cua. És una
bona oportunitat per a les mataronines per seguir escalant posicions (en
aquests moments, són sisenes).
Classificació: Vic i Igualada, 21; Martinenc i Sese, 19; Quart, 18; Martorell, 17;
Maristes, 16; Esparreguera i Alfindén, 15;
ARENYS i Andorra, 14; M. PARC BOET,
Calvià i Almozara, 13.

La UEM Germans Homs i el
Mataró Parc Boet disputen la 12a
jornada després del pont
La UEM Germans Homs es desplaça fins a Valls aquest cap de setmana.
Dissabte a la tarda (18 hores) els mataronins buscaran una nova victòria per
establir-se a la zona alta de la classificació. Els unionistes són actualment quarts,
empatats a punts amb el tercer i el segon.
El Mataró Parc Boet, per la seva part,
té cita dissabte (19 hores) a l’Eusebi
Millan. Els taronges no tindran una
tornada fàcil, ja que reben l’Igualada,
un dels forts del grup. Actualment, els
de l’Anoia estan segons en la classificació, empatats a punts amb el primer.
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Futbol sala
2a Divisió B
Continuen líders
Tot i la derrota a casa, el conjunt
d'Albert Sabaté continua al capdavant
de la classificació.
Classificació: FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ 33; Hospitalet, 30; Lleida,
28; Barceloneta, 22; CN Sabadell i CE
Sabadell, 21; Cerdanyola, 20; Manresa
i Martorell, 19; Calvià, 17; La Unión, 16;
Dénia, 15; Salou, 13; Pallejà, 12; Ripollet,
11; Santa Coloma, 6.
14a jornada (14 de desembre):
Dissabte a les 19.45 hores, el Futsal
Aliança Mataró visita la complicada
pista del Cerdanyola. Els mataronins

2a Divisió Femenina
Tres punts d'or
Classificació: Elx, 31; Esplugues i
Intersala, 28; Castelldefels, 23; Caldes
i Castelló, 19; Cervera, 17; Almassera
i La Concòdria, 16; Ripollet, 15; César
Augusta, 14; Hospitalet, 13; Eixample,
12; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, 8; Red
Stars, 5; València, 0.
13a jornada (14 de desembre):
Dissabte a les 16 hores el Cervera visita
el Teresa Maria Roca. Les mataronines
intentaran que la bona dinàmica de les
últimes setmanes porti més punts a
l'equip.

PERSEGUINT LA PERMANÈNCIA. | D. FERRER

Segona victòria per al sènior femení
del Futsal Aliança Mataró
Els tres punts donen esperances
per aconseguir la permanència
El Futsal Aliança Mataró va sortir
molt concentrat des de l’inici i un gran
gol de Meri va avançar les vermelles
en el marcador (0-1). Les ocasions van
seguir arribant però van ser les locals
qui amb una diana empataven el partit (1-1). El desconcert a la banqueta
visitant va fer que arribessin dos gols
més (3-1). Sense abaixar els braços, les
de Mataró es van centrar a retallar les
distàncies i Ari, amb una jugada individual, feia pujar el 3-2, resultat amb
el qual s’arribava al descans.

RED STARS
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Nedder, Ibañez,
Espinar, Nadal, Meri (1), Irene, Geraldine (1),
Cayuela, Ari (1), Queralt, Carla (1) i Munné.

A la represa, les mataronines dominaven el ritme de joc i Geraldine convertia una jugada col·lectiva en l’empat
(3-3). Quan faltaven 8 minuts pel final,
amb el marcador encara igualat, una
expulsió en el bàndol local va fer que
les mataronines tinguessin superioritat
numèrica dins la pista que va aprofitar
Clara a pocs minuts per acabar (3-4).

Es trenca la ratxa de victòries

3a Divisió Nacional

1
2

La Tercera Divisió
Nacional reprèn la marxa
L’SPALL Ciutat de Mataró torna aquest
cap de setmana després de descansar
pel pont. Dissabte a les 17.45 hores,
els mataronins s’enfrontaran als veïns
de Vilassar de Mar. Els vilassarencs es
troben només una posició per sota dels
de Mataró, a dos punts de diferència.

3
4

FUTSAL ALIANÇA
ESCOLA PIA SABADELL

ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Paquito, Del
Barco, Miki, Oriol López (1), Llibert, Novo,
Tolra, Donadeu, Campàs, Pano i Joel.
CONTINUEN LÍDERS. | D. FERRER

En la primera part, el Futsal Aliança
Mataró va tenir dificultats per controlar
la pilota per culpa de la pressió defensiva dels sabadellencs. Va ser en una
pèrdua de pilota dels de Mataró quan
els visitants van avançar-se en el marcador (0-1). Després, tots dos conjunts
van tenir diverses ocasions per sumar
gol, però els dos porters van aplicar-se
a fons perquè l’electrònic arribés sense
canvis a la mitja part.
A la represa, el Sabadell va abaixar

el ritme i els mataronins ho van aprofitar per fer-se amb el domini. Però tot
i tenir moltes ocasions per capgirar el
marcador, el porter visitant i els pals
evitaven que la pilota entrés. El gerro
d’aigua freda va arribar pels de Mataró
quan en una de les poques ocasions que
van tenir en la segona part, el Sabadell
aconseguia fer la segona diana (0-2).
Els mataronins van seguir insistint,
però no era el seu dia. Quan faltaven
8 segons, López feia pujar l’1-2, però
ja no hi havia temps per més intents.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.5
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Hoquei Patins
Lliga Nac. Cat. Fem
Derrota intranscendent
per la classificació

NO VAN PODER MARCAR CAP GOL. | D. FERRER

La veterania del Vilassar s'emporta
un derbi comarcal molt travat
El CH Mataró es va estavellar una
vegada més –com al seu camp–
contra la defensa visitant
El CH Mataró arribava al derbi
comarcal sense jugar-s'hi res, amb el
segon lloc de la classificació a la butxaca, mentre que el Vilassar encara
s'està jugant la possibilitat de ficar-se
entre els quatre primers i disputar la
segona fase de la part de dalt. El partit
va ser molt travat, amb poques ocasions clares per part dels dos equips, i
no es va decidir fins al final. El Vilassar,
amb jugadores més experimentades,
va fer valer la seva veterania per mantenir la seva porteria a zero –deixant
a les mataronines a zero un cop més,
ja que a la seva pista el resultat va ser
de 0-0–, i aprofitar un error defensiu

0
1

CH MATARÓ
CH VILASSAR

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Marta
Soler, Adriana Chiva, Aina Lleonart, Ester
Anglas, Olga Juanola, Eva Requena i Ariadna
Escalas (ps).

local per emportar-se els tres punts.
Tot i la victòria, que els ha servit per
posar-se quartes, les noies del Vilassar
ho tenen complicat per classificar-se,
ja que en la darrera jornada de la primera fase juguen contra l'intractable
Igualada, líder que encara no ha perdut
cap partit. I a tan sols un punt per sota
tenen al Vilanova B i al Reus Deportiu,
que tenen partits a priori molt més
assequibles.

12a jornada (30 de novembre)
Reus Deportiu - Lloret ..............................1-1
Igualada - Bigues i Riells B..................... 7-2
Vilanova B - Vila-sana B ........................ 4-0
CH MATARÓ - Vilassar .......................... 0-1
Classificació grup A: Igualada 35;
MATARÓ 24; Lloret 18; Vilassar 17; Vilanova B i Reus Deportiu 16; Bigues i Riells
B 11; Vila-sana B 5 punts.
Darrera jornada de la primera fase
Aquest diumenge hi ha horari unificat a
les 16h en els quatre partits del grup, ja
que és la darrera jornada i hi ha molt en
joc. El Mataró juga a la pista del Lloret,
tercer classificat. L'equip de Castellsaguer ha de buscar els tres punts perquè
si l'equip de La Selva passa, aquests
punts serveixen per la classificació,
mentre que elles encara es juguen si
passen al grup de dalt, o al que lluita per
la permanència. A la primera volta les
mataronines van guanyar 4-2.

Con
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30-26

OK LLIGA Plata Nord
A mantenir la ratxa
8a jornada (30 de novembre)
Compañía de María - Vilanova
Jolaseta - Vilafranca
Tordera - Dominicos
Manlleu - Arenys de Munt
Alpicat - Liceo B
CH MATARÓ - Oviedo Booling
Classificació: Arenys de Munt 16;
CH MATARÓ 15; Manlleu i Alpicat 13;
Vilafranca 12; Liceo B 11; Dominicos 10;
Oviedo 9; Compañía de María 8; Vilanova 5; Jolaseta 4; Tordera 3 punts.

Visita de l'Oviedo Booling
Aquest dissabte a les 20:30h l'equip
d'Albert Larrea rep a l'Oviedo Booling
Club, vuitè classificat i que a priori no
hauria de suposar un problema per un
equip que encadena cinc victòries consecutives i una molt bona dinàmica.
És la primera vegada que s'enfronten
a aquest club, tot i que fa deu anys es
va fusionar amb l'Esfer Oviedo, que si
havia jugat molts cops a Mataró.

PARTIT TRAVAT. | D. FERRER
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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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Handbol
Div. Plata Femenina
Continuen en sisè lloc
12a jornada (7 desembre)
JH MATARÓ - Amposta ..................... 26-17
Castellón - Gavà ..................................29-24
Leganés - Agustinos ............................24-16
La Roca - Puig d'en Valls ................... 26-25
Mislata - Morvedre..............................18-26
Sant Vicenç - Elda ...............................27-25
Sant Quirze - Leganès (endarrerit) 30-24
Classificació: Morvedre 24; Castelló 21;
Sant Vicenç 18; Sant Quirze 17; Elda 16;
JH MATARÓ 14; S.Joan Despí i Gavà 10;
Mislata i Leganés 8, La Roca i Amposta
6, Puig d'en Valls i Agustinos Alicante 4.

Desplaçament llarg i
difícil
Aquest dissabte el Joventut té un
desplaçament llarg i complicat fins a
Elda, on l'espera un dels equips punters
de la categoria. L'equip de Jordi Rubí intentarà aconseguir la cinquena victòria
seguida com a visitant, en una pista on
la temporada passada hi va perdre per
30-26.

1a Estatal Masc.
Només dos punts per
sobre del descens
12a jornada (7 desembre)
S.Joan Despí - OAR Gràcia ............... 26-39
Palautordera - Sesrovires .................29-30
Montcada - JH MATARÓ ..................35-28
Sant Vicenç - Banyoles .......................24-31
Sant Cugat - La Roca............................27-31
Granollers B .- S. Esteve Palaut....... 34-24
Esplugues - Sant Quirze.....................19-26
Sant Martí Adr. - Poblenou .............. 26-22
Classificació: S.Martí Adrianenc 24;
Sant Quirze 22; OAR Gràcia i Granollers
B 18, La Roca i Esplugues 15; Poblenou
14; S. Esteve Palautordera 12, Palautordera i Montcada 9; Sesrovires i JH
MATARÓ 8, Sant Cugat S. Joan Despí i
Banyoles 6; S. Vicenç 2.

No poden fallar
El JH Mataró, rep el dissabte (18 h)
el Sant Joan Despí, que està només
dos punts per sota i frega la zona de
descens. No es pot fallar davant un
rival directe, al qual se li dona força bé
el pavelló mataroní, on hi ha empatat
les dues últimes temporades i hi havia
guanyat fa tres. L'última victòria local
es remunta a la 2016-17 per 27-26.

ONA MUÑOZ VA FER SIS GOLS. | D. FERRER

Sumen la cinquena victòria dels
últims sis partits
L'equip mataroní va ser molt superior a un dels clàssics de la categoria en hores baixes
El Joventut va sumar la cinquena
victòria en els últims sis partits de lliga.
Ho va fer superant amb autoritat, tot i
tenir baixes importants, un dels equips
clàssics de la categoria, l’Amposta, que
porta ja 19 temporades seguides en la
categoria de plata de l’handbol estatal,
però que està en hores baixes.
Des del primer moment l’equip local
va manar en el marcador i en el tram
final de la primera part, amb Ona Muñoz
letal en l’extrem dret va obrir un forat
de cinc gols al descans.
A la represa l’equip mataroní va continuar molt fort en defensa i segur a la

26 JOVENTUT MATARÓ
17 AMPOSTA
JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez i
Laia Argelich porteres; Ona Muñoz (6), Zara
Verdugo (2), Judith Molins (4), Maria Murillo
(10), Alisa Forné (2), Adriana Murillo (2),
Berta Vives, Laia Arredondo, Claudia Grajal,
Ivet Deulofeu i Abril Buscà.
PARCIALS CADA 5': 3-2, 5-3, 6-4, 9-6,
12-6, 14-9 descans; 17-10, 20-13, 23-14, 23-15,
26-16, 26-17.

porteria, i en atac va ser Maria Murillo
la que va fer tot un recital arribant a la
desena de gols davant un equip ebrenc
sense poder de reacció.

Massa febles en defensa
35 SALLE MONTCADA
28 JOVENTUT MATARÓ
SÁEZ, MVP | PEDRO DE LAMO

El Joventut va estar feble en defensa i no va poder repetir la victòria
que havia aconseguit a Montcada les
quatre temporades anteriors. Al descans s’arribà amb el marcador igualat
a 16 gols. A la represa l’equip local va
pujar la intensitat defensiva i només
va rebre 4 gols en els primers quinze
minuts, cosa que els va permetre obrir
forat de quatre gols al marcador. A
partir d’aquí l’equip groc-i-negre ja va

JH MATARÓ: Bassory Tandian, Edu Calderón porters; Manel Núñez, Bernat Muñoz
(5), Jaume Pujol (3), Pablo Vela (3), Dani
Aguilera (2), Àlex Bosch (6), Jan Bonamusa,
Oriol Vaqué (1), Berenguer Chiva, Max
Ansón, Mario Martínez (8), Blai Deulofeu,
Pol Colomer, Pau Guirado.
PARCIALS CADA 5': 3-3, 6-6, 9-9, 13-10,
14-13, 16-16 descans; 18-17, 21-18, 24-20, 2623, 29-25, 35-28.

jugar a remolc i els intents de pressionar més en defensa no van sorgir
l’efecte esperat.
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Futbol

El CE Mataró vol mantenir-se fort a casa davant
el Manlleu
Comença el “cicle osonenc” que
continuarà amb la visita del Vic el
diumenge següent
El CE Mataró aquest dissabte a les
18:30 hores, horari gens habitual en els
partits de l’equip groc-i-negre, rep el
Manlleu, un equip que la temporada
passada va acabar en 6è lloc de la 1a
Catalana. Ara els osonencs estan en
el 9è lloc, sis punts per sota del CE
Mataró, que és el cinquè classificat
amb 22 punts, igualat amb el quart.
El líder és un imbatut Girona B, que
ja suma 34 punts, fruit d'11 victòries
i 1 empat. En el segon lloc hi trobem
el Vic, que serà el pròxim rival del CE
Mataró abans de Nadal, també aquí a
Mataró el diumenge dia 22.
La classificació actual és aquesta: Girona B 34, Vic 28, Palamós 23,
Guineueta i CLUB ESPORTIU MATARÓ
22; Fundació Grama 20, Sabadell Nord
i Mollet 17, Manlleu 16, Lloret i Júpiter
15; Rubí i L’Escala 13, Tona 11, Parets 7,
Llagostera B 5.
En la 14a jornada el partit més destacat és el Girona B – Palamós i els
altres dos equips que estan per sobre de l’equip groc-i-negre també juguen a casa. El Vic rep La Jonquera i la
Guineueta rep el Mollet.

Visitant bastant golejat
Aquesta temporada, i dins de la tònica habitual en la majoria d’equips, el
Manlleu ha marcat pocs gols (17, un
més que el CE Mataró) en les 12 jornades disputades, i és el tercer equip

més golejat, amb 22, havent-ne rebut
10 més que el CE Mataró.
L’equip de Raul Monroy intentarà
mantenir la imbatibilitat al seu terreny de joc, on ha guanyat 4 partits i
n’ha empatat 2, havent rebut només 4
gols en els sis partits jugats. El Manlleu
només ha puntuat a La Jonquera on va
guanyar per 0-2 i ha encaixat 13 gols
en els 5 partits jugats com a visitant.
El Manlleu és un equip que, als anys
noranta del segle XX, va ser equip punter de la 2a Divisió B durant 8 temporades. Després va ser rival de l’equip
groc-i-negre a la 3a Divisió i la seva
última visita al Municipal del Centenari
va ser la temporada 2008-09 i es van
emportar el triomf per 0 a 2. El balanç
complet de les visites en competició
de lliga és de 5 victòries locals i 3 victòries visitants.

L’equip femení i el juvenil del CE
Mataró juguen a Badalona
L’equip femení del CE Mataró ha sumat
dues victòries seguides i està consolidat en la zona mitja alta de la taula de
la 1a Catalana. Actualment les noies
que prepara Carlos Jiménez, ocupen
la 7a plaça amb 16 punts.
Aquest dissabte a les 20 hores tenen un partit difícil al magnífic Estadi
Municipal de Badalona, on les rebrà el
Seagull, que és el tercer classificat amb
20 punts i és l’equip menys golejat.
Però de la capacitat golejadora de les
mataronines (són el segon equip més
golejador amb 33 gols) es pot esperar

la sorpresa.
Per la seva banda, l’equip juvenil
del CE Mataró també juga a l’Estadi Municipal de Badalona unes hores
abans (16 hores), contra el CF Badalona
en partit de la Lliga Nacional.
És un partit molt important per
a l’equip entrenat per Albert Garcia
Pinadella, que, després de la victòria
sobre el Llagostera (1-0) és 12è amb 15
punts. Els badalonins són ara mateix
rivals directes en la sempre ajustada
lluita per la permanència, ja que estan
un punt per sota i en 15è lloc, que ja és
lloc de descens.

LES NOIES A SEGUIR EN RATXA. | D.F.
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Varis...
Hockey Herba
Els dos equips de l’Iluro
HC es desplacen

L'EQUIP DE L'ARGENTONA. | @FCARGENTONA

Derbi interessant a Argentona
En la 14a jornada de la 2a Catalana
de futbol els dos equips mataronins es
desplacen el dissabte a la tarda, buscant
uns triomfs molt necessaris. Un d’ells,
la UD Molinos, ho fa ben a prop, ja que
juga un interessant derbi maresmenc
a Argentona. L’equip de Juanjo Palma
ho està tenint complicat en aquesta
primera temporada a 2a Catalana, tot
i que hi ha diversos jugadors de l’equip
amb experiència en aquesta categoria. L’equip blanc-i-blau és cuer amb
7 punts i només ha guanyat un partit
dels 13 disputats... i lamentant que en
els dos últims partits, empatats contra
Gramenet i Molletense, el triomf se’ls
hagi escapat en els darrers minuts. Els
argentonins, que no anaven massa bé
després del seu pas la temporada passada per la 1a Catalana, van trencar la
mala ratxa en l’última jornada guanyant
al camp del Camí del Mig davant del
Cirera per 1 a 2. Això els ha situat en
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el 10è lloc amb 17 punts. Però ja estan
a 16 punts del líder, el Llefià, i a 13 del
Sant Pol, que és el segon, i ocupa el
lloc de promoció d’ascens.
L’altre equip mataroní, la UD Cirera,
que prepara José M. Polo, tampoc està
en una situació molt boiant, ja que
ocupa el 14è lloc amb 11 punts i només
ha pogut guanyar dos partits. Aquest
dissabte a les 17 hores tenen una bona
ocasió per refer una mica la seva situació en la visita al camp del Canyelles
barceloní, que és 16è amb 8 punts i és un
dels equips més golejats del campionat.
A veure si ho pot aprofitar l’equip groc.

Els dos equips de 3a Catalana
també es desplacen
També els dos equips mataronins de
la 3a Catalana es desplacen aquest
dissabte. L’AD La Llàntia (11è amb 16
punts) juga a les 18 hores al camp de la
Fundació Esportiva Montgat (17è amb
8 punts). La Mataronesa (12è amb 12
punts) juga mitja hora més tard (18:30
h) a Sant Cugat contra el Júnior (8è
amb 19 punts).
Duel en el cim a 4a Catalana
El Juventus AC domina la classificació
del grup maresmenc de la 4a Catalana
amb 28 punts, per davant del Mataró
Athlètic, que en té 24. Aquest dissabte
a les 17 hores els dos primers classificats es troben en un duel en el cim al
Municipal de Rocafonda.
Els altres equips mataronins estan
així: Molinos B 4t amb 22, Rocafonda
7è amb 18, Cerdanyola AEiLL 8è amb
17, Pla d’en Boet 9è amb 12 i Juvesport
16è amb 5.

Després de la jornada de descans els
dos equips de l’Iluro HC es desplacen
aquest cap de setmana.
L’equip masculí de 1a Catalana juga
el dissabte a les 17 hores al camp
del Sant Cugat. L’equip mataroní
ocupa el 6è lloc amb 7 punts i els
santcugatencs estan en el 4t lloc amb
11 punts. L’equip taronja buscarà un
triomf que els permeti entrar en la
lluita pels quatre primers llocs que
disputen fase d’ascens i asseguren la
categoria.

L’equip femení és líder del seu grup
de 2a Catalana amb 16 punts després
d’haver derrotat en l’últim partit
jugat el passat dimarts dia 3 al Matadepera per 4 a 1. El dissabte (18:45 h)
juga al camp Pau Negre de Barcelona
contra el Barça, que és el penúltim
classificat amb un sol punt.

Tennis Taula
El Quadis CN Mataró
juga a Sabadell
L’equip del Quadis CNM té aquest
dissabte (17 hores) un altre partit
important a les instal·lacions del CN
Sabadell corresponent a la Divisió
d’Honor Masculina. Els dos equips
estan igualats a 6 punts, junt amb
dos equips més, Irún B i Badalona,
i per diferència de sets guanyats és
l’equip sabadellenc el que ocupa la
tercera plaça de la zona de descens,
on també hi són Borges B i Dama de
Elche. Una derrota mataronina els
podria fer caure altra vegada en zona
de descens.

WWW.ELTOTESPORT.COM | P.9

ETE_1601_v2.indd 9

11/12/19 19:25

Entrevista

ELS DOS PRESIDENTS DESPRÉS DE SIGNAR L'ACORD. | FOTO: UD CIRERA

Parlem amb els presidents del CE Mataró i UD Cirera
de l'acord de col·laboració que han signat
Parlem amb Fran Seijo i Dani
Morillo, màxims responsables dels
dos clubs
Després de l'acord signat pels presidents del Club Esportiu Mataró, Fran
Seijo, i de la UD Cirera, Dani Morillo,
ens hem posat en contacte amb ells
perquè ens expliquessin una mica més
respecte a l’acord al qual han arribat
i per valorar el moment de les seves
respectives entitats.
Per què s’ha signat aquest acord?
FRAN SEIJO: Aquest acord s’ha fet per
intentar donar un impuls al futbol, en
una ciutat que crec que és futbolera.
No hi ha una conversa amb gent de
futbol que no et pregunti com és que
una ciutat com Mataró no té un equip
en una categoria important.
DANI MORILLO: Creiem que pot ser
un acord molt positiu per tal donar
un impuls al futbol dins la ciutat de
Mataró. Des de fa molt de temps hem
estat treballant per intentar tancar-lo i
ens alegrem que finalment hagi pogut
ser així. Agrair al CE Mataró la predisposició mostrada des del primer moment i totes les facilitats donades per
poder signar-lo. Sense cap mena de
dubte, és un pas importantíssim per
al futbol mataroní.

En principi sembla que l’acord rep
el suport de l’Ajuntament. És així?
F.S.: L’Ajuntament des que jo sóc president sempre ens ha recolzat, però
clar, el que volem és que sigui alguna
cosa més que cedir una sala per un
acte. Demanem i necessitem que s’ho
creguin i ho facin. Ja hi ha hagut unes
primeres preses de contacte amb diferents persones. Lògicament ha d’haver-hi més reunions amb ells, perquè
això agafi forma i força.
D.M.: És això el que ens han mostrat
tan públicament com de manera privada. Ens han estès la mà per ajudar en
tot el que sigui possible i lògicament
l’haurem d’acceptar perquè creiem que
sense recursos ja no econòmics, en
un primer moment, sinó d’esforç i de
treball aquest projecte el més segur és
que no prosperi. També vull aprofitar
per agrair a la regidora d’esports, la Bea
Delgado, i la de Benestar Social, Laura
Seijo, la seva assistència a l’acte. A més
a més, l’alcalde, en David Bote, ens ha
donat suport des del primer moment.
A quins àmbits s’estén i quins seran
els principals punts de col·laboració?
F.S.: Tot el que puguem treballar tots
dos clubs de forma conjunta i ens puguem ajudar, es farà, tant sigui en futbol

formatiu, primers equips, àmbits socials, femení, econòmic... Ja hem fet
algunes coses junts i unes altres que
estan en marxa.
D.M.: Els objectius principals de l’acord
són lògicament impulsar el futbol a
la ciutat de Mataró i crear línies de
col·laboració en les diferents àrees,
esportiva, social i econòmica. Volem
que el CE Mataró sigui un referent dins
el futbol català i a la vegada buscar el
creixement tant social com Esportiu
de la UD Cirera.
Aquesta col·laboració no havia existit
en absolut en els últims anys?
F.S.: Que jo recordi i sàpiga no s’ha
treballat en conjunt mai. Sempre molt
bones paraules i molt bones intencions,
però sense portar-les a fets concrets.
Ara per fi estem en el camí.
D.M.: La veritat és que en els últims
anys a la ciutat de Mataró ha mancat
un projecte esportiu. Tots érem conscients, però a vegades no és fàcil arribar
a aquest tipus d’acords entre clubs.
Aquest és un primer pas.
La col·laboració creieu que s’hauria
d’ampliar a altres clubs de la ciutat?
F.S.: Això és essencial. Seria bo que tots
els equips com a mínim s’interessessin
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per veure que és el que volem. Com vaig
dir el dia de la presentació ... NOMÉS
JUNTS SEREM MÉS FORTS!!!
D.M.: Per descomptat, estem oberts a
parlar amb els altres clubs de la ciutat i
presentar-los el projecte. La ciutat mereix ser reconeguda al futbol català i està
clar que és més fàcil si sumem esforços.
Passant ja a cada club en concret...
Com veieu la temporada 2019-20
fins ara?
F.S.: La temporada parlant com a club
és dura clar, molts equips, molts nens
i nenes, molt treball. Però bé, per ara
no va malament, esperem assolir els
objectius marcats.
D.M.: És una temporada complicada,
com l’anterior. Com bé sabeu, degut
al tema de les obres portem molt de
temps jugant i entrenant fora del nostre camp amb el que això suposa tant
per als jugadors com per les famílies.
La bona notícia és que sembla que finalment a finals de febrer o principis
de març podrem tornar a casa i gaudir
d’unes instal·lacions adequades per a la
pràctica del futbol. Tan sols quedarà la
tercera fase, la dels equipaments, que
en cap cas deu ser una molèstia per a
la pràctica esportiva.
Quin és l’objectiu del primer equip
masculí?
F.S.: L’objectiu principal del primer equip
masculí lògicament és mantenir-se,
cosa que per ara anem pel bon camí
per aconseguir-ho.
D.M.: Aquesta temporada l’objectiu és
clar, mantenir la categoria i assentar
el projecte a la Segona catalana. Crec
que els nois estan fent una gran feina i
estic convençut que aquest és el camí
per aconseguir els objectius.
Quins són els objectius de la base
del club?
F.S.: Els objectius de la base sempre ha
de ser el formatiu, però no ens hem
d’enganyar, el nom del club pesa molt
i exigeix tenir unes bones categories.
Hem de fer una barreja entre totes
dues coses.

L'ACORD COMPTA AMB EL SUPORT DELS POLÍTICS. | FOTO: UD CIRERA

D.M.: Des de fa molt de temps, estem treballant en un projecte fort dins la base, busquem la millora i la formació dels nostres
entrenadors i jugadors i lògicament que
això es vegi reflectit en l’àrea esportiva. A
més, com sabeu, som un club compromès
en l’aspecte social, volem que els nostres
jugadors siguin conscients de la realitat
social en la que vivim i que col·laborin en
totes les accions que fem com són la recollida d’aliments, la recollida de joguines,
la de material… A més, tenim dos equips
com són l’Equip Genuine i l’equip de Futsal
Mataró - UD Cirera dels quals estem enormement orgullosos i absolutament sorpresos de l’acollida que han tingut, cada
vegada es volen apuntar més nois i noies.
Com afronteu l’impuls cap amunt del
futbol femení?
F.S.: El futbol femení va ser una de les
coses que tenia clar que havíem de fer.
L’impuls que l’estem donant és el lògic,

ja que a Mataró hi ha molt bon nivell i
gent amb ganes perquè continuï pujant.
En quatre anys que portem, s’ha fet un
primer equip que a la seva segona temporada va pujar, un juvenil amb molt
bones jugadores, unes infantils que fa
goig veure-les jugar i les més petites,
les benjamines, que moltes no havien
jugat mai i és magnífic veure l’interès
que posen per aprendre... Crec que
estem treballant molt perquè aquest
impuls sigui només el principi.
D.M.: Fa molt de temps que des del club
apostem per al futbol femení. Aquest
mateix any vam reforçar la secció amb
dos nous coordinadors per tal de continuar la feina feta durant tots aquests
anys. Actualment tenim quatre equips,
amb el Juvenil jugant a la primera divisió
i amb l’objectiu global d’oferir a totes
les noies que vulguin jugar a futbol uns
entrenadors qualificats i un projecte de
futur dins el club.

NIT DE L’ESPORT
La Nit de l’Esport se celebrarà divendres 13 de març
i a tal efecte la Direcció d’Esports posa en marxa el
procés d’elecció dels millors esportistes de 2019.

Les categories convocades són:
•
•
•
•
•

Categoria sènior (nascuts el 99 i anteriors)
Categoria juvenil (nascuts el 00, 01 i 02)
Categoria cadet (nascuts el 03, 04)
Categoria infantil (nascuts el 05, 06)
Millors equips sènior, juvenil, cadet i infantil.

Es poden fer arribar les propostes abans del dia
10 de gener de 2020 per correu electrònic en
format PDF.

correu electrònic:

esports@ajmataro.cat
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.11

ETE_1601_v2.indd 11

11/12/19 19:26

Últim minut
Bàsquet
Paula Garcia amb la
selecció estatal sub16

ISABEL CHUANG AMB EL BRONZE. | CEDIDA

La jugadora mataronina Paula Garcia
(Barça CBS) va participar el passat cap
de setmana, formant part de la selecció
espanyola sub16, en el Memorial
Juan de Mena com a preparació per a
l’Europeu del mes de juliol de 2020.

Isabel Shuang bronze als estatals
de natació artística
El passat dia 1 de desembre la secció de Natació Artística del CN Mataró
es va desplaçar a Madrid per competir
en el Campionat d’Espanya d’hivern,
que es va celebrar a la piscina M-86.
Dintre de la bona tasca feta, cal destacar a Isabel Shuang que en la categoria de les nascudes l’any 2007 va
aconseguir la 3a millor puntuació en
figures i la medalla de bronze.

També va tenir una bona actuació
el duet júnior del club mataroní, compost per la Magalí Alarcón i l'Anna
Curós, amb la seva rutina de duet tècnic, acabant en el lloc 21è.
Les altres components de l’equip
van ser Aina Vidal, Maria Morón,
Débora Fraile, Laia Medina i Helena
Gallardo, dirigides per les entrenadores
Emília Luboslabova i Míriam Martín.

Bona actuació del CD Tonbal al
Campionat d’Espanya de Clubs

ALEGRIA DE L'EQUIP DEL TONBAL. | CEDIDA

El passat dijous dia 5 de desembre
es va disputar al Pavelló Pitiu Richel
d’Alacant el Campionat d’Espanya de
Poomsae per clubs i autonòmic a nivell
adult i infantil.
El CD Tonbal de Mataró va obtenir quatre medalles a càrrec de: Wail
Eddehbi or en infantil masculí, formant part de la selecció catalana, Pep

Iglesias or en benjamí, Ariana Larrosa,
bronze en infantil i Sònia Martín plata
en màster-1. Van arribar a semifinals
Marta Montoro en júnior, Isaac Megías
en cadet, Óscar Montoro en sènior-1 i
Lucía Larrosa en infantil.
Per part de Hwarang Mataró, Eva
Maderuelo va aconseguir el bronze en
categoria cadet femenina.

La selecció espanyola només va cedir
en l’últim partit davant Rússia per 7169, acabant en segon lloc del torneig.
Abans havien superat Alemanya per
68-61.

Natació
Moltes medalles en el
Trofeu Internacional de
Castelló
L L’equip de natació del CN Mataró va
participar durant el cap de setmana
en el Trofeu Internacional de Castelló,
amb una bona recollida de medalles.
Cal destacar el triomf de Mariló
Martí en els 100 m esquena i els 200
m lliures. A part va quedar 2a en 100
m lliures.

També va aconseguir pujar al més alt
del podi Roger Coma en 400 m estils,
fent doblet amb Martí Penedès. El
mateix Coma va quedar 2n en 1500
m lliures i 3r en 400 m lliures i 200 m
estils.

També van pujar la podi: Jan Giralt
2n en 200 m esquena i 3r en els
100 m esquena, Fer Morillas 2n en
50 m braça i 3r en 100 m braça, Èric
Vilaregut 3r en 1500 m lliures, i Ariel Schrenk, que va quedar 2n en els
50 m lliures en natació adaptada.
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Imatge de l'edició anterior.

D. Ferrer

Futbol solidari per construir un nou col·legi
de secundària i batxillerat al Senegal
El cap de setmana del 21 al 22 de desembre, l'Escola Pia Santa Anna acollirà les
XXIV Jornades de Futbol Solidari
Solidaritat: Redacció

El dissabte 21 i el diumenge 22 de
desembre, l'Escola Pia Santa Anna
de Mataró acollirà una nova edició
de les Jornades de Futbol Solidari.
Es tracta d'una iniciativa que ja va
per la 24a edició i que aquest any
té com a objectiu principal fer una
aportació econòmica per a la construcció d'una aula de 1r d'ESO a la
ciutat senegalesa de Sokone. El projecte global, però, va molt més enllà i
consisteix a aixecar un col·legi sencer
de secundària i batxillerat, amb capacitat per a 560 alumnes d'entre 12
i 19 anys. Actualment, els estudiants
han de desplaçar-se fins a Kaolack o
cursar les seves classes en centres no
homologats de la població.
Projectes consolidats
De fet, a Sokone l’Escola Pia ja hi té
una escola infantil, una escola de
primària i una residència d’estudiants per a nois i noies de petits pobles allunyats i sense col·legi. A tall

Mou-te Futbol solidari 1896.indd 1

d'exemple, el curs passat l’escola
infantil Les Lapins Bleus tenia 106
alumnes d’entre 3 i 6 anys, i l’escola de primària Sainte Thérèse, 247
alumnes d’entre 6 i 12 anys.
Una aportació solidària
Per poder participar en les jornades,
cal inscriure's a través de la pàgina
web www.futbolsolidari.org/inscripcions fins al 13 de desembre a les
23.59 hores.
Cada jugador haurà d'aconseguir
un mínim de cinc patrocinadors, que
poden ser familiars, amics, veïns o

persones anònimes que col·laborin
amb una aportació d'1 euro o més.
Aquests 6 euros suposen el cost de
cada maó necessari per edificar
l'escola.
D'altra banda, l'horari dels partits
(que duraran una mitjana de 18 minuts) serà des de les 9 del matí fins a
les 10 del vespre. La planificació definitiva es publicarà el dia 16 de desembre al web www.futbolsolidari.org.
El lliurament de premis als dos
equips més solidaris es farà diumenge 22 a les 18 h al poliesportiu de
l'escola. | Red.

Cada jugador
ha d'aconseguir un mínim
de cinc patrocinadors,
els quals aportaran 1 euro
cadascú
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Reportatge

Més de tres segles al
servei de les persones
L'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena ha celebrat
enguany el seu 375è aniversari
Text: Gisela Ferrer
Fotos: D. Ferrer // Cedides

Fa dos anys, Jordi Vilana va arribar a la direcció general de la Fundació Hospital de
Sant Jaume i Santa Magdalena. Amb ell,
l'entitat va engegar una etapa de canvis
i reordenació de serveis, però també de
mirar al passat i recordar l'objectiu amb
el qual havia nascut l'antic hospital. Per
això, entre altres accions, es va recuperar
d'un munt de caixes oblidades durant anys

Tot Repor Antic Hospital 1896.indd 2

tota mena de documentació. Amb l'ajuda
de l'Arxiu Comarcal del Maresme, on ara es
conserven aquests documents, el fons de
l'Ajuntament i la col·laboració de diversos
autors, va néixer un llibre il·lustrat que ajuda a entendre els principals esdeveniments
històrics de la institució, però també de la
comarca i el país, durant els seus més de
tres segles d'història.
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núm. 1896 / del 13 al 19 de desembre de 2019

entrat ja el segle XVIII. D'aquells primers temps, Jordi
Vilana, director general de la Fundació Hospital,
explica que, per exemple, s'ha sabut que va servir
com a hospital de pas per a nens orfes, els quals
cada dues setmanes eren portats fins a l'Hospital
de Sant Pau de Barcelona. “Amb les obres de millora de la façana, s'ha descobert el torn, un forat a la
paret, on dipositaven els nadons”, apunta Vilana. De
la connexió amb l'hospital barceloní, Vilana també
apunta que Sant Jaume i Santa Magdalena ha anat
sempre a remolc de Sant Pau, a una escala més
petita, tant pel que fa als privilegis reials com a la
cartera de serveis.
Amb el temps, l'activitat de l'Hospital va anar-se
modernitzant i es va convertir en un hospital d'aguts
—no directament com el coneixement avui dia—, i a
finals del segle XX ja va reorganitzar-se i incorporar
serveis bàsics com la pediatria o la cirurgia.
En l'última dècada del segle passat, va anar agafant forma la idea que Mataró necessitava un nou
hospital, perquè l'antic “ja no era eficient i cada
vegada hi havia més necessitats que no es podien
cobrir”, explica Vilana. Com a resultat, el 1999 es va
inaugurar l'Hospital de Mataró. Aleshores, l'Hospital
de Sant Jaume i Santa Magdalena, constituït com
a fundació, va reorientar el seu propòsit.

Una mirada al passat
La història de l'Hospital de Sant Jaume i Santa
Magdalena comença amb la voluntat d'un home, el
mossèn Jaume Sala i Pascual, nascut en el si d'una
família benestant. Pocs dies abans de morir, el desembre de 1644, Sala va deixar escrit en el seu testament la decisió de donar habitatges, terres i diners
per a la construcció d'un nou hospital a la ciutat de
Mataró, on ara es troba l'actual edifici del carrer de
l'Hospital. Aquesta institució havia d'integrar l'única
atenció hospitalària que hi havia fins aleshores a la
ciutat, Santa Magdalena, un hospital de l'època medieval que estava situat on ara hi ha l'Ajuntament
de Mataró. Sala va posar-hi dues condicions: poder
decidir com havia de dir-se i, el més important, que
havia d'atendre els sectors més desfavorits de la
societat, els pobres, fossin sans o malalts, que eren,
al final, la gran majoria de la població.
Els 375 anys d'història de l'Hospital tenen com
a punt de partida aquesta decisió de Jaume Sala,
però la seva activitat no començaria fins més tard,
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Imatge antiga de l'Hospital, extreta del llibre editat per Efadós

11/12/19 18:21

Reportatge

Els reptes del
present
La Fundació Hospital vetlla per
contribuir a la salut i el benestar
social de la comunitat complementant
els serveis de la cartera pública
La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
és la continuació del que havia estat l'antic hospital.
Es tracta d'una fundació privada dins la corporació
municipal, ja que es va adscriure a l'Ajuntament
de Mataró el 2014. Actualment, la principal missió
de la fundació és complementar la cartera de serveis dels proveïdors oficials de serveis sanitaris,
que a la regió són l'Institut Català de la Salut, el
Consorci Sanitari del Maresme i la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva, i serveis socials de
cada municipi o el Consell Comarcal.
En aquest sentit, Jordi Vilana té molt clar que
han de ser un instrument de suport i evitar fer
competència als serveis públics o privats. “Si el
que oferim ho assumís el Consorci Sanitari del
Maresme, per exemple, faríem un pas enrere com
s'ha fet altres vegades”, apunta. El director general
destaca, per exemple, el projecte d'atenció a les
dones maltractades que va impulsar la Fundació
Hospital, i el qual va incorporar-se a la cartera
pública de serveis. “Aquest és un punt inspirador
per seguir fent les coses ben fetes”, indica.

Fa dos anys i mig que Jordi Vilana és el director
general de la Fundació Hospital Sant Jaume i
Santa Magdalena. És psicòleg i ha treballat els
últims 15 anys dissenyant plans de salut
i models d'atenció en diferents països.

Seguint aquest objectiu, quan Vilana va assumir
el càrrec de director general de la fundació, va iniciar una etapa de canvi i reorientació de la cartera
de serveis. Assegura que han hagut de desfer alguna cartera de serveis “més sofisticada del que
s'esperava”. “El problema —argumenta Vilana— és
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confondre'ns i pensar que el nostre objectiu és
atendre casos cada vegada més complexos. No
és així. El nostre nivell és de baixa complexitat i
hem de ser un complement.”

Línies d'actuació
Actualment, la Fundació Hospital centra la seva
activitat en tres branques: els serveis, el desenvolupament comunitari i la formació i sensibilització. Pel que fa als serveis, ofereixen programes
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El propòsit és
crear coses noves amb
la idea de traspassarles a la cartera de
serveis públics

Jordi Vilana, director general de la Fundació Hospital

En l'actualitat, la Fundació Hospital ofereix
tots els seus serveis a l'edifici del número 3
del carrer Sant Pelegrí. A la construcció del
carrer de l'Hospital, hi desenvolupa la seva
activitat el sociosanitari del Consorci Sanitari
del Maresme, on es va traslladar el 1999 amb
l'obertura del nou hospital. L'edifici és un
dels béns de la fundació i una de les vies de
finançament per dur a terme els seus projectes. A més dels ingressos per explotació
de patrimoni, la Fundació es finança també a
partir de subvencions i donacions i d'ingressos provinents de la prestació de serveis.

de psicologia de la salut com la teràpia familiar,
la psicologia infantil o d'adults, l'atenció a les
malalties avançades i l'atenció al dol i les pèrdues. També hi ha projectes de logopèdia i el taller
d'estimulació del llenguatge.
Per millorar la xarxa comunitària treballen amb
el projecte del Banc del Temps (BDT), el voluntariat o el clúster d'entitats socials i sanitàries que
estan allotjades a la Fundació Hospital, les que
hi comencen i formen part del “viver d'entitats”
i d'altres que hi participen.
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Per últim, paren atenció a la formació amb els
programes Aula Oberta, xerrades d'interès per a la
comunitat, i Aula Tallers, sessions que complementen
les xerrades. També treballen, a més, en la formació
de professionals. A través de l'aliança estratègica
amb el Portland Institute for Loss and Transition,
per exemple, formen professionals en el dol.
Amb aquesta oferta de serveis, Vilana apunta
que “el propòsit és crear coses noves i muntar-les
bé, amb la idea sempre de traspassar-ho a la cartera de serveis”.
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El Músiques Tranquil·les anuncia els noms de la
seva quinzena temporada
La programació del primer semestre del 2020 aposta per bandes i artistes com
Pedro Javier González, El Pony Pisador o The Bop Collective
Música: Redacció

El cicle Músiques Tranquil·les va
anunciar dijous passat els noms dels
protagonistes de la seva quinzena edició. Així, la programació del primer
semestre del 2020 inclou artistes i bandes d'estils ben diferents com Pedro
Javier González, El Pony Pisador, The
Bop Collective, Cayana, Escarteen
Sisters i Apenas Uma Mulher.
Com ja és tradició, tots els concerts
tindran lloc al Teatre Aliança a partir
de les 21 hores, un espai amb personalitat pròpia que trenca la barrera
entre el públic i els músics. Allà es donarà també cabuda a col·laboracions
amb les escoles de música i artistes
locals, que s'encarregaran de fer la
prèvia a l'actuació principal.
Per al públic general, el preu de
l'entrada anticipada és de 10 euros o
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de 18 euros amb el sopar inclòs (entrepà o tapa gran i beguda). El preu
de l'entrada a taquilla és de 13 euros
i es pot demanar sopar a la carta.
Les propostes
Per començar, Pedro Javier González
presentarà el 16 de gener Bavia, el
seu tretzè disc, un monòleg de guitarra amb música original que parteix
dels pals bàsics del flamenc. El 13
de febrer, arribarà el torn d'El Pony
Pisador, banda formada per cinc joves
barcelonins que barreja música folk i
tradicional d’arreu del món i que tot
just ha publicat el seu segon treball,
Matricular una galera. En tercer lloc,
The Bop Collective aterrarà a l'escenari del Teatre l'Aliança el 12 de març
de la mà de vuit músics de tradició
jazzística que han crescut amb els
estàndards de Broadway, el swing

i el hard-bop i que mostren la seva
pròpia visió de tots aquests estils.
Per la seva banda, Cayana arribarà a Mataró el 2 d'abril. Parlem d'un
projecte que compta amb la direcció artística d'una de les coristes de
Rosalia, Anna Colom, i que aplega
les arrels folklòriques comunes entre
la música popular ibèrica, llatinoamericana i el flamenc.
Les penúltimes a actuar seran les
Escarteen Sisters, dues germanes que
presentaran el seu àlbum debut el 14
de maig, un recull de peces íntimes
amb un folk clarament influenciat
pel pop i el jazz.
Finalment, l'11 de juny està previst que Apenas Uma Mulher sigui
el grup protagonista de la nit, amb
un repertori replet de temes que formen part de la música popular del
Brasil. | Red.
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S’obren les llistes d’espera per formar part de
les colles institucionals

Cada colla fa sortides per Les Santes, les festes de barri o per Carnestoltes.

D. Ferrer

Els que formaven part de les llistes d'espera antigues i vulguin ser inclosos a les noves
hauran de tornar a fer la preinscripció
El 20 de gener serà l'últim dia perquè les persones interessades a formar part de les colles institucionals
puguin formalitzar la preinscripció.
Dos dies després està previst que es
publiqui la llista provisional dels participants admesos, i el 30 de gener,
la definitiva. En funció de les baixes

o excedències que hi vagin havent,
es generaran vacants. En aquest sentit, aquest any s'anul·len les llistes
d'espera antigues i els que vulguin
ser inclosos a les noves hauran de
tornar a fer una nova preinscripció.
Les llistes es publicaran al taulell d’edictes de l’Ajuntament, a la

pàgina web www.colles.culturamataro.cat, que és la mateixa adreça
des d’on es poden formalitzar les
preinscripcions.
Per ser membre d'una colla
d'adults o infantil es valoraran les
aptituds i capacitats necessàries per
a l'exercici de la tasca. | Red.

We Are Not Heroes, pròxims protagonistes del
Discconcert a la Sala Clap

La banda de rock va iniciar la seva carrera el 2014 i té influències funk, punk i blues.

Cedida

Els objectius de la trobada, que tindrà lloc diumenge, dia 15 de desembre, són oferir
un espai de lleure a persones amb diversitat funcional i recaptar fons
El segon diumenge de cada mes,
la Sala Clap acull una activitat musical i sessió de discoteca organitzada
per l'associació Entramat i dirigida a
persones amb diversitat funcional.
Parlem del Dissconcert, una cita que
el 15 de desembre comptarà amb la
banda de rock We Are Not Heroes
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com a protagonistes. El grup aterrarà
a l'escenari per oferir un directe fresc i
renovador, amb cançons que formen
part del seu primer treball d'estudi,
Buenos, malos, héroes y villanos.
Un projecte amb dos propòsits
El Discconcert és un projecte que

sorgeix de la col·laboració de la Casa
de la Música i el Taller d’Idees el 2005
amb la intenció d'oferir un espai de
lleure a les persones amb diversitat
funcional i recollir diners per poder
dur a terme noves iniciatives de participació i integració per a aquest
col·lectiu. | Red.
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La mataronina Nora Dolaus presenta ‘Tres
paradas’, una proposta literària diferent

L'escriptora a Buc de Llibres.

Daniel Ferrer

Després de publicar el seu primer llibre, Burbuja etérea (2015), l'autora ha apostat per
una obra de ficció que ofereix al lector "motivació, entreteniment i companyia"
Llibres: Redacció

Tres paradas (Uno Editorial, 2019)
és un llibre que explora les noves
formes de comunicació, amb un
disseny i un format força diferents
dels que estem acostumats a veure.
De fet, ja feia temps que Nora Dolaus
anava darrere d'aquesta idea: "És un
recull de diverses coses que he anat
escrivint al llarg dels anys i relats
que he compartit, units mitjançant
una trama concreta". El resultat fi·
nal és una proposta literària que,
com s'indica a la portada de l'obra,
pretén "acompanyar, entretenir i
motivar" els lectors, especialment
aquells que viatgen en transport
públic. "He volgut apostar per un
format de llibreta o de diari per·
sonal, perquè aplega històries que
s'expliquen en un anar i tornar de la

feina", explica l'escriptora. I és que,
acostumada a moure's en tren des
que anava a la universitat, aquesta
mataronina es mostra sorpresa per
com han canviat els hàbits i els cos·
tums dins dels vagons. "Actualment,
poca gent obre un llibre; tothom
està mirant el seu dispositiu mò·
bil", afirma.
La descoberta
No és la primera vegada que Dolaus
publica una de les seves creacions.
El 2015 va veure la llum Burbuja
etérea, una novel·la en la qual "ex·
plorava el canvi de paradigma que
ens va portar la crisi econòmica i
l'esclat de la bombolla immobili·
ària". "Cap de les dues obres s'as·
sembla", assegura l'autora, malgrat
que la presència del llenguatge col·
loquial sempre hi és present. En

aquest sentit, una de les experiències
que més van influir en el seu rumb
literari és el màster que va cursar
amb El Terrat, productora d'Andreu
Buenafuente. "Estic molt orgullosa
d'haver format part d'aquesta esco·
la, ja que en un moment de crisi em
va ajudar a esbrinar que volia dedi·
car·me de forma professional a l'es·
criptura", explica. Ara bé, mentre el
seu somni no arriba, la mataronina
treballa com a guionista i redactora
per guanyar·se la vida.
En el seu temps lliure, li agrada
apuntar·ho tot: "Sempre vaig car·
regada de llibretes on escric allò
que m'impacta, no entenc, sento o
m'expliquen". Són aquestes idees
les que, més tard, arriben als lectors
i a la seva comunitat de seguidors.
"És un grup petit, però molt fidel",
afirma. | Red.

Noves formes d'explicar
A Dolaus, més que llibres o escriptors en concret,
l'atrauen les maneres d'explicar diferents i innovadores.
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Cinc anys organitzant viatges
d’immersió lingüística a mida

La Montse Guardiola i en David Cabezudo, fundadors de KBLanguage.

Cedida

KBLanguage celebra el seu 5è aniversari amb una jornada de portes obertes aquest dissabte 14 de desembre
Publireportatge

Quan la Montse Guardiola i en
David Cabezudo, fundadors de
KBLanguage, van cercar un viatge
a l’estranger per a un dels seus fills,
no van rebre l’atenció personal i de
confiança que ells esperaven. Això
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els va impulsar a crear el seu propi
projecte: oferir programes d’immersió fets a mida. D'això ja fa 5 anys, i
des d'aleshores el nombre de viatgers
s'ha multiplicat per quatre.
La clau de l'èxit
KBLanguage se centra en les

necessitats de cada usuari, atenent
de manera personalitzada allò que
cadascú busca quan decideix fer una
estada en un altre país. L'agència
amb seu a Mataró (c/ Iluro, 5) ha
traspassat les fronteres fins a Irlanda
i Boston, i espera arribar en breu a
França, obrint un altre camp lingüístic. En aquests països, les persones
que vulguin aprendre o perfeccionar l'anglès poden fer-hi tota mena
d'activitats: des d’estades de joves
amb famílies nadiues o anar-hi de
vacances en família, passant per
cursar-hi l'ESO o estudis universitaris, o fer classes de dansa en anglès
o estades com a au-pair... Tot fet a
mida i personalitzat per la Montse i
en David. Com ells mateixos apunten, es tracta d'un “servei a la carta
que no té límits”.
El dissabte 14 de desembre,
KBLanguage celebra el seu 5è aniversari amb una jornada de portes
obertes amb la qual vol fer un recorregut per les experiències viscudes
des que van posar en marxa el seu
primer programa. | Red.
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Agenda
NADALES A RITME
DE JAZZ
Jazz Clap amb New Orleans
Christmas Party
Dijous 19 desembre / 21.30 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Ant.: 8 €. Taq.: 10 €.
El quintet mataroní New Orleans aterra dijous
19 de desembre a la nit a la Sala Clap per oferir
les seves versions de les nadales més conegudes, d'aquí i d'arreu del món. Ho farà a ritme de
jazz, l'estil que millor domina la banda, i molt
bon rotllo. No ho dubtis i passa't per aquesta
festa musical amb Ivó Oller a la trompeta, Pau
Casares al clarinet, Lluís Murillas a la guitarra, Pep Rius al contrabaix i Oriol González a
la bateria.

MÚSICA
# Mishima. XX anys. Potser ens
hauríem de preocupar
Divendres 13 desembre / 21 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Taq.: 22 €. Ant.: 18 €.
Temporada Músiques Tranquil·les.
Espectacle ple de sentit de l’humor
on l’important són les cançons.
# Nadales per La Marató
Dissabte 14 desembre / De 18.30
a 20.30 h
Plaça de la Peixateria - Plaça de
les Tereses - La Riera/Pl. Santa
Anna (Mataró)
Tocada de nadales catalanes i d'arreu del món amb l'objectiu de recaptar fons per a La Marató de TV3.
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# XXIII Homenatge a la tercera
edat
Dissabte 14 desembre / 18.30 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Taq.: 6 €. Ant.: 5 €.
Festival de cultura popular i tradicional per a tota la família, en
homenatge a la gent gran, amb
l'actuació de Chechi y Marylina,
un tribut a la gran Lina Morgan, i
l'acompanyament dels Quadres de
ball de la Peña Cultural Al-Andalus.
# RatPack Tribut
Dissabtes 14 i 21 desembre / De
17:30 a 20:30 h / Pels carrers
comercials de Mataró
Actuació musical itinerant del grup
tribut al Rat Pack amb temes dels
anys 50 i 60.

# Cançons de vi i taverna
Dissabte 14 desembre / 19 h
Saló de Pedra (c. Gran 61.
Argentona)
Actuació musical amb el grup d'havaneres Mestre d'Aixa i tast de vi
de Can Mora d'Agell.
# Músiques Nadalenques
Dissabte 14 desembre / 19 h
Plaça de l'Església (Arenys de Mar)
Concert a càrrec de la Orquestrina
Sinerenca.
# Concert de Nadal
Dissabte 14 desembre / 21 h
Església de Santa Maria (Pl. de
l'Església, s/n. Arenys de Mar)
Concert de la Societat Coral l'Esperança, per a la Marató de TV3.
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ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana
Des de fora de Mataró
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Disseny Gràfic
Gràfic enric Punsola Ibàñez

Horari de Nadal
d’Atenció Ciutadana

Direcció: Marc Molina
Direcció musical: Gemma Sancho
Coreografia: Maria Garriga

temporada

19-20

venda d’entrades a:

22, 26, 28 i 29 de desembre
6, 12, 18, 19, 26 de gener i 2 de febrer

dissabtes i festius a les 19h i diumenges a les 17h.
Més info a:

· entrades.salacabanyes.cat
· 618 773 013 divendres de 20h a 21h .
· 937 908 502 en horari de taquilla.

salacabanyes.cat

@salacabanyes
Parla de nosaltres:
#PastoretsMataró

De dilluns a dijous
de 9 a 15 h i
divendres de 9 a 14 h
Per evitar esperes durant aquest
període, es fa necessari demanar
cita prèvia en determinats tràmits.
Per a més informació:
Tel. 010 i a l’apartat
d’Atenció Ciutadana al web

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

www.mataro.cat/alcalde
Per demanar cita: Telèfon
d’Atenció Ciutadana 010

adherits a:
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> La Riera La Riera, 48

Una setmana al mes l’alcalde
es trasllada a un barri:

amb el suport de:

col·labora:

Del 23 de desembre
al 7 de gener

OFICINA DEL DEFENSOR
DEL CIUTADÀ C. de Cuba, 47

espaipilates

/ Tel. 93 758 24 99
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Concert de Nadal
Tradicional concert de Nadal solidari amb
la Marató de TV3, amb l'actuació de la Big
Band Jazz Maresme, acompanyada d'un
convidat de luxe: l’emblemàtic cantant i
artista polifacètic, Erwyn Seerutton.
Divendres 13 desembre / 20:30 h
La Sala d'Argentona (Plaça Nova, s/n.
Argentona) / Entrada: 4 €.

# Sons per la Marató
Diumenge 15 desembre / 11 h
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró
Concert solidari amb diferents grups
instrumentals i vocals per recaptar
fons per a la Marató de TV3.
# Sons del Món
Diumenge 15 desembre / 12 h
Saló de Pedra (c. Gran, 61.
Argentona) / Taquilla inversa
Concert Solidari a favor de la
Marató de TV3. Versions de Rock en
català, cançó popular i tradicional.
# Discconcert: WANH
Diumenge 15 desembre / 17:30 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Col·laboració: 5 €.
Concert dels maresmencs We Are
Not Heroes. Organitza: Associació
Entramat. Dirigit a persones amb
diversitat funcional.
# L'Orquestra i Càritas fan Nadal
Diumenge 15 desembre / 18 h
Església de Sant Josep (Mataró)
/ Aportacions voluntàries
Concert de nadal de l'Orquestra
de Mataró, amb la col·laboració
del Cor Madrigalista de Mataró.

TEATRE I DANSA

POESIA

# Descontrolats
Diumenge 15 desembre / 18.30 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Entrada: 5 €.
Nou espectacle de microteatre, divertit i esbojarrat, de la Companyia
La Fusta.

# Vetllada nadalenca
Dijous 19 desembre / 19:30 h
Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Recital poètic amb les veus de
Josep Maria Cusachs, Maria Teresa
Nogué I Miquel Pruna.

# 'Ahir'
Divendres 20 desembre / 20.30 h
Can Gassol (pl. de la Pepa Maca,
15. Mataró) / Gratuït amb invitació
Assaig obert, d'aquest espectacle
interdisciplinari de circ que uneix
cos, llum i so, que parla de la relació del passat amb el present. Cia.
Animal Religion.

# Perifèric Poetry: 'El Recital
del Bac' + micro obert
Dijous 19 desembre / 21:00 h
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1.
Mataró) / Taquilla inversa
Un recital diferent: poètic, teatral,
humorístic i musical. Amb els rapsodes Raül Moreno i Supervia i Alba
Cabrera i Bancells.

# Els Pastorets de Mataró
Diumenge 22 desembre / 17 h
Sala Cabanyes (La Riera, 169.
Mataró) / Platea: 18 €. Amf.: 16 €.
El tradicional espectacle centenari,
patrimoni cultural de la ciutat. Prop
de 400 persones fan possible el
muntatge dirigit per Marc Molina.

INFANTIL I JUVENIL
# Cinema: Frozen II
13, 14 i 15 desembre / Dv. 17:30h,
Ds. 17 i 19h, Dg. 16:30 i 18:15h
Centre Parroquial (c. Bernat de
Riudemeia, 4. Argentona) / 5 - 7 €.
Projecció de la pel·lícula de Disney.

# Cantada al pessebre de
l'Ajuntament
Dijous 19 desembre / 18 h
Ajuntament de Mataró
Cantada de nadales a càrrec dels
nens i nenes del taller de teatre
de l'Associació de la Passió Infantil
de Mataró.
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Festival de Nadal
Dansa Asrai

Viatjant amb la Sol
Una experiència única amb la
cantant i percussionista Sol
Homar. La petita hora del conte
(adreçada a infants de 0 a 3 anys).

Els alumnes de l'Escola de
Dansa Asrai volen desitjar-vos
bones festes, ballant.

Dimecres 18 desembre / 18 h

Divendres 20 desembre / 18 h

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

# El conte de la rotllana
Divendres 13 desembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller manualitats. "L'Amèlia
vol un gos", de Tim Bowley.
# Club dels Superagents Lectors
Divendres 13 desembre / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Activitat literària adreçada a nois
i noies de 10 a 12 anys. Aquest mes
es llegirà el llibre "El club dels estranys", de Jordi Sierra i Fabra.
# La porta màgica
Divendres 13 desembre / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (C. de
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Trobada literària per a nois i noies
d’11 a 13 anys, amb Marta Alcalà.
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Plaça Maria Aurèlia Capmany
(Mataró)

# Storytime for babies: Where
do you live?
Dissabte 14 desembre / 12 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
L’hora del conte especial en anglès, per a infants de 0 a 3 anys.
A càrrec de Get It English.
# Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 14 desembre / 18 h
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47.
Mataró) / Gratuïta
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques
de la Nau Gaudí, com ara els arcs
parabòlics d'Antoni Gaudí.
# El conte de Nadal
Diumenge 15 desembre / 18 h
Teatre Principal (c. de l’Església,
45-47. Arenys de Mar) / Preu: 7 €.

Espectacle familiar musical de la
Companyia Sim Salabim. Una obra
de Charles Dickens i adaptació musical de Lluís Petra.
# Italino Grand Hotel
Diumenge 15 desembre / 18 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrada: 8 €.
Espectacle per a tots els públics
del cicle "Sortim en família". Un
personatge solitari renta, planxa
i perfuma els llençols. Organitza:
Grup Xarxa Mataró.
# Bibliolab: Màgia o química
Dimarts 18 desembre / 17:30 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Espai de joc i experimentació, a
càrrec de Crisal Rodríguez. Adreçat
a nens i nenes a partir de 7 anys.
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'Cero Veinticinco'

Exposició de maquetes ferroviàries

Estrena i projecció del
documental que mostra la lluita
de la Marea Pensionista de
Mataró.

Commemoració del Dia Internacional del Modelisme Ferroviari
amb jornades de portes obertes.

Dissabte 14 desembre / 18 h

Diumenge 15 desembre / 11 a 13 h

Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Entrada lliure

Local del Grup Ferroviari
(Rda. Barceló, 71 B. Mataró)

INFANTIL I JUVENIL
# Art Time - Especial Nadal
Dimecres 18 desembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte infantil "Les festes de Nadal",
d’Anna Canyelles il·lustrat per Roser
Calafell, i taller d’activitats plàstiques creació d'un arbre de Nadal.
# Dijous a la Biblio - Nadal
Dijous 19 desembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte infantil i activitats plàstiques. "El tió al país dels contes",
de Vivim del Cuentu, il·lustrat per
Albert Vitó.

XERRADES I LLIBRES
# Poesia i filosofia, una aproximació a la perplexitat
Divendres 13 desembre / 19 h
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 24.
Mataró)
Presentació dels llibres "El somrís
del galàpet" i "Traqueotomia", de
Joan Carles González Pujalte. A càrrec de Joan Manel García Miranda,
Marta Pera i Enric Domingo.

FESTES I FIRES
# Fira de Nadal
Fins al 23 de desembre / Plaça
Santa Anna (Mataró)
Tradicional fira de pessebres i ornaments nadalencs, on podràs trobar
tot el necessari per a la decoració i
també productes alimentaris típics
de Nadal, i activitats.
Dissabte 14 a les 18 h, Contes "La
nit més màgica" a càrrec de Cia.
Mima Teatre. Diumenge 15 a les 18
h, Cant Coral a càrrec de la Coral
Montserrat Solà.
# Parc d'Atraccions de Nadal
- FiraMàgic
Fins al 6 de gener / Horari: De 17
a 20 h. Caps de setmana i festius
d’11.30 a 14 h i de 17 a 21 h.
Nou Parc Central (Mataró)
Fira amb 14 atraccions infantils i
una carpa de Nadal amb actuacions diferents cada dia. Dissabte 14
a les 17.30 h: Actuació Bombolles
gegants. Diumenge 15, a les 17.30 h:
Actuació musical Princeses Disney.

RUTES I VISITES
# Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 14 desembre / 18 h
Ca l’Arenas Centre d’Art (C. d’Argentona, 64. Mataró)
Visita guiada per conèixer l'arquitectura de la casa, la figura de l'artista i la rellevància de la col·lecció
d'art que s'hi conserva i exhibeix.
# Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 14 desembre / 12 h
Av. de Lluís Companys, s/n Mataró
Visita guiada a les restes d’una
vil·la romana que va pertànyer al
territori de la ciutat romana d’Iluro.

CURSOS
# Taller d’animació 2D amb Unity
Divendres 13 desembre / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
/ Gratuït amb inscripció prèvia
Taller d’iniciació a l’animació de
videojocs, es treballarà sobre un
personatge en 2D amb el motor
d'Unity. Per a joves de 12 a 16 anys.

# La dona treballadora a la
postguerra
Dimarts 17 desembre / 19:30 h
Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Margarida Colomer
i Rovira, historiadora. Organitza:
Òmnium Cultural Maresme.
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Imma Banet. Pigments
Exposició de pintures d'oli sobre tela i
aquarel·les, obres de l'artista mataronina
Imma Banet.
Sala d'Exposicions Parròquia Sant Josep
(c. de Sant Josep, 18-20. Mataró)
Del 10 al 22 de desembre, d'11 a 13.30 h i de
17.30 a 21 h.

Exposicions
# Fins a tres-cents
La Destil·leria. Espai Cultural (Camí
Ral, 284. Mataró) / Inauguració:
dissabte 14 de desembre a les 12
h. Fins al 21 de gener.
Mostra col·lectiva de Nadal amb
obres de 30 artistes diferents.
# Joan Hortòs. Estampes
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Del 13 de desembre al
5 de gener.
Obra recent de l'artista.
# Nens i nenes del món
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al
20 de desembre.
Aquarel·les d'Ángeles Díez.
# GfR
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins 29 de desembre.
Col·lectiva del Grup Foto Raw.

# Més enllà de les trinxeres
(1936-1939)
Can Marfà Gènere de Punt
(Passatge de Can Marfà, 1. Mataró)
/ Fins al 8 de març
Fotografies d'Alec Wainman.
# Ciutat Jardí: passat, present
i futur
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 19 de gener.
Fotografies, plànols, objectes i diversos elements gràfics d'aquest nucli
d’habitatges de la ciutat de Mataró.
# Pessebres i diorames
Local Associació Pessebristes
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró)
Fins al 12 de gener. .
Pessebres i diorames de l'Associació Pessebristes Mataró.
# Tarlatana17
Hospital de Mataró (Crta.
Cirera 230, Mataró) / Fins al 20
desembre.
Exposició de gravat realitzats per
divuit artistes.

# Horitzons precaris
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 12 de gener.
De l'artista mataronina Blanca
Casas Brullet.
# L’art a través dels meus ulls
Espai Alterarte (C. Jaume Ibran,
10. Mataró) / Fins al 31 de gener.
Retrospectiva de Marc Alsina.
# Riu I Res. Nefer
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64.
Mataró). Fins al 19 d’abril.
De l'artista mataronina Nefer
Rovira.
# Nunc femina
Museu del Càntir (c. de l'Església,
9. Argentona) / Fins al 5 de gener.
Pintures de l'artista Sílvia Alcalà.
# Migració, més enllà de la discriminació i el prejudici
Casa Gòtica (Pl. Església, 4.
Argentona) / Fins al 29 de desembre.
De René Jean Amba, artista, pintor i escultor.

Cursos subvencionats amb pràctiques a empresa – Certificat de professionalitat
Per a més informació consulteu la nostra pàgina web:
http://eurecatacademy.org/ o bé trucant al telèfon 937419100

Patronatge:
Manual i digital
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Gent Gran
ACTIVITATS
# 'Nadal: neules, turrons i massapà'
Dimecres 18 desembre / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Conferència a càrrec de Joan Rosàs
i Reverte, historiador. Aules Sènior
de Mataró.
# Grup de lectura comentada per
a gent gran
Dijous 19 desembre / A les 18 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró)
Tertúlia literària al voltant de l'obra
"Pa de llimona amb llavors de rosella", de Cristina Campos.

CASALS
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions Nadal: Dissabte 14
desembre 17 h, Actuació coral
Primavera per la Pau. Dilluns 16
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desembre 17 h, Actuació musical
"Vol de Gavines" del Casal del Parc.
Dimarts 17 desembre, Actuació del
grup musical Gatassa. Divendres
20 desembre 17 h, Actuació coral
Gatassa. • 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.
# UDP. Casal de Gent Gran Les
Santes. C. Floridablanca, 118.
Mataró. Telf: 93.790.36.72.
• Celebració: Dia 18 de Desembre,
dinar de Prenadal a Can Biel, de
Llinars del Vallès. • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes. • Activitats:
taitxí (dl.-dc. 10-11 h). Patchwork,
ganxet i mitja (dl 16-18 h). Relaxació
(dt. i dv. tarda). Mandales (dt. 1619 h). Informàtica (dt. i dv. matí).
Taller de memòria (dc. 10-11.30 h).
Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj.
10.30 h). Playback (dj. 10h). El Quinze
(dj. 16.30h). Nova activitat: Pintura

sobre roba. • Melé de petanca (dl.
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda):
Petanca, rummicub, cartes i dòmino.
# 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.
# Associació de Gent Gran de
Rocafonda-Palau. C. Colòmbia,
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats del Casal: • Petanca,
jocs cartes, dòmino, escacs i billar.
• Jocs d’entreteniment, dijous. •
Ball, dissabte. • Coral • Excursions
mensuals. • Català, informàtica,
manualitats, sudokus.
www.totmataro.cat/agenda
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL

NAVIDAD SANGRIENTA

PROXIMA

Tercera entrega d'una de les sagues més
taquilleres de tots els temps. En aquesta
ocasió, els jugadors tornen a l'aventura
però amb els papers intercanviats.
Direcció: Jake Kasdan.
Intèrprets: Dwayne Johnson, Karen Gillan,
Jack Black. 120 min

Remake del clàssic de terror del 1974
creat per Bob Clark. Un grup d'estudiants
universitàries decideix passar les vacances de Nadal en una residència.
Direcció: Sophia Takal.
Intèrprets: Imogen Poots, Cary Elwes,
Aleyse Shannon. 93 min

La Sarah és una astronauta francesa que
s'entrena a l'Agència Espacial Europea. Aviat
serà cridada a participar en una missió, fet
que complica la relació amb la seva filla.
Direcció: Alice Winocour.
Intèrprets: Eva Green, Matt Dillon, Lars
Eidinger. 107 min

WESTERN STARS

PINTORES Y REYES DEL PRADO

LAS BUENAS INTENCIONES

Documental que fa un repàs a la trajectòria professional de Bruce Springsteen.
Amb la seva dona, Patti Scialfa, una figura
imprescindible en totes les seves gires.
Direcció: Bruce Springsteen, Thom Zimny.
Gènere: Documental. 83 min

Documental sobre el Museu Nacional
del Prado amb motiu dels 200 anys del
seu naixement. Conduïda per l'actor
britànic Jeremy Irons.
Direcció: Valeria Parisi.
Gènere: Documental. 90 min

La Isabelle és addicta a les causes benèfiques i sempre està enllaçant una acció
humanitària amb una altra.
Direcció: Gilles Legrand.
Intèrprets: Agnès Jaoui, Alban Ivanov,
Claire Sermonne. 103 min
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina coneguda actriu va optar
al paper de Judy Shepherd,
finalment interpretat per Kirsten
Dunst, a la primera entrega de
'Jumanji'?

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

Absències doloroses
Crítica de 'La hija de un ladrón', de Belén Funes
La hija de un ladrón és una pellícula d'excel·lents resultats que ens
revela una prometedora directora
jove debutant, Belén Funes, coautora també del guió al costat de
Marçal Cebrián. Aquesta història de
la jove òrfena Sara, que s'enfronta
amb dents i ungles als contratemps
i adversitats de la vida, ens descobreix el talent interpretatiu de Greta
Fernández. Precisament, després
de protagonitzar Elisa y Marcela
(Isabel Coixet, 2019), la catalana
va guanyar la Concha d'Or del 67è
Festival de Cinema de Sant Sebastià
per aquest paper.

Tot Cinemes 1896 ok.indd 3

En el film, a més a més, comptem
amb l'al·licient especial de veurela treballant amb el seu pare, el
també actor Eduard Fernández.
Ambdós protagonitzen a la pantalla un estira-i-arronsa sentimental
que evidencia unes complicades
relacions familiars.
Per una banda, el personatge de la
Sara ens evoca les heroïnes sacrificades del cinema de tremp social dels
belgues Jean Pierre i Luc Dardenne.
De l'altra, es tracta d'un film de gran
vivesa gràcies a l'ús d'una càmera
sempre en moviment, nerviosa i
incessant. | Joan Millaret / AMIC

Resposta del núm. 1894
Un cuento chino
Guanyadors:
• Ángela Ferreiro Cassanello
• Michael Edward Gavin

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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Sergio Ruiz / Aj. Mataró

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

L'Ajuntament de Mataró s’adhereix a Barcelona
Clúster Nàutic
L'associació té l'objectiu de convertir l’activitat nàutica en un dels motors econòmics
de la costa de Barcelona
Urbanisme: Redacció

Mataró s’ha adherit a l'associació
Barcelona Clúster Nàutic, la qual
té com a finalitat afavorir i promoure el desenvolupament d’activitats econòmiques i empresarials
que impulsin la competitivitat del
sector nàutic per generar riquesa i
ocupació de qualitat a la costa de
Barcelona. Aquesta acció reforça l'aposta de l'Ajuntament mataroní per fomentar l’economia
blava, sector que aplega totes les

activitats econòmiques relacionades amb el mar.
L’adhesió es va aprovar al Ple de
novembre i l’han formalitzada la
regidora de Promoció de Ciutat,
Núria Moreno, i el president executiu de Barcelona Clúster Nàutic,
Antoni Tió.
Mar en valor
El Pla Estratègic Mataró 2022 marca
com a objectiu definir i construir
un marc de gestió perquè la ciutat aprofiti totes les oportunitats

socioeconòmiques que ofereix
el mar: atraure indústries blaves,
fomentar l’emprenedoria en economia blava, donar suport al desenvolupament de l’àrea comercial
del port de Mataró i promoure la
cultura marítima. Per això, l'Ajuntament de Mataró ja va unir-se fa
un any al projecte europeu BluAct
i fa un mes va convocar la primera
edició dels premis BluAct, dues iniciatives que ja comptaven amb la
col·laboració de Barcelona Clúster
Nàutic. | Red.

Projecte BluAct
BluAct és un programa europeu capitanejat per la ciutat
del Pireu (Grècia). La idea és generar un ecosistema emprenedor vinculat al mar i a la sostenibilitat que repliqui el
projecte d'èxit impulsat per la ciutat grega.
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Sara Saladich amb Ferran Adrià durant l'acte de lliurament dels premis.

Xènia Fuentes/UB

Una maresmenca guanya el primer premi del
guardó UB-Ferran Adrià amb Gallina Blanca
Sara Saladich, de Sant Vicenç de Montalt i alumna de l’Institut Esteve Albert, va ser
guardonada pel seu treball sota el títol “Postres d’hidromel i fractal fluid”
Gastronomia: Redacció

L'estudiant de segon de batxillerat Sara Saladich va ser reconeguda
amb el primer premi en la desena
edició dels premis UB-Ferran Adrià
amb Gallina Blanca.
El seu treball, titulat “Postres
d’hidromel i fractal fluid”, combina
la física i la química per modificar els ingredients d’unes postres.
Exactament, tracta sobre l'aplicació
dels fractals (formes geomètriques
combinades a diferents escales
que es troben en els aliments i la
natura) a la cuina molecular.
El premi concedeix a l’estudiant de segon de batxillerat una
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recompensa econòmica valorada
en 1.000 €, destinada a activitats o
béns culturals. A més, el professor
i tutor del treball també ha rebut
un premi extra de 500 €.
Els premis
Aquest guardó té com a objectiu
fomentar els estudis d'alimentació, nutrició i gastronomia entre
les noves generacions i impulsar
l'elaboració de treballs d’investigació que relacionin les ciències
amb aquest sector.
Durant l'acte de lliurament, que
va tenir lloc a l’Edifici Històric de la
UB, el reconegut xef Ferran Adrià
va destacar: “Per avançar cap al

El premi UB-Ferran
Adrià amb Gallina
Blanca pretén fomentar els estudis
de gastronomia
entre els joves.
futur, els joves han de conèixer la
gastronomia des de les perspectives d’altres disciplines, com la
història, la ciència i la filosofia. Per
fer coses extraordinàries, fan falta
mitjans extraordinaris, esforç, assumir riscos i ambició. La diferència
entre tenir èxit o no és ser valent”.
Durant les 10 edicions celebrades,
ja són prop de 500 els joves que han
participat en aquesta iniciativa. | Red.
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La Fundació Iluro convoca ajuts
per a projectes socials

Se simplifiquen els
tràmits per a llicències urbanístiques

La Fundació Iluro aposta pels projectes socials.

Obres a Mataró.

Aj. Mataró

La fundació destinarà 35.000 euros a les millors iniciatives
d'interès social que tinguin impacte a Mataró
La Fundació Iluro ha engegat la
convocatòria d'ajuts per a projectes
d'interès social per a l'any 2020. Es
tracta d'una iniciativa que pretén
visibilitzar, donar suport i facilitar
el desenvolupament d'accions que
tinguin un clar impacte en la vida
social de la ciutat.
Línies d'actuació
La fundació considerarà d'especial
interès aquells projectes que se centrin en la inclusió social de col·lectius
en risc d'exclusió, com poden ser la
infància i la família, la gent gran i les
persones amb discapacitat, trastorns
mental i/o toxicomanies, i busquin millorar la seva qualitat de vida. També
es tindran en compte les accions que
tinguin per objectiu millorar l’entorn

Més informació
Troba les bases a la
pàgina fundacioiluro.
cat/ajuts-propis
sociocomunitari, iniciatives cooperatives i socials de barri i/o la lluita contra
l’emergència climàtica.
L'any vinent, l'entitat destinarà
un total de 40.000 € a les iniciatives
escollides. Per optar als ajuts, s'han
de presentar els projectes al correu
electrònic ilurosocial@fundacioiluro.cat. El termini s'inicia el 15 de
desembre i durarà ﬁns al 31 de desembre, a les 15 hores. Els projectes
seleccionats es donaran a conèixer
al febrer. | Red.

D. Ferrer

El Ple ordinari de desembre aprova canvis en
l’ordenança municipal
El Ple municipal ordinari de desembre va aprovar deﬁnitivament la
modiﬁcació de l’ordenança municipal
de llicències urbanístiques, que agilitarà i simpliﬁcarà els processos de
tramitació en aquest àmbit.
Els canvis
Entre les principals novetats hi ha que
les obres catalogades com a menors
passen a ser de comunicació prèvia (les
majors continuen sent amb llicència);
se simpliﬁquen els tràmits d’autorització de l’ocupació de la via pública
o es dona la possibilitat de demanar
l’informe del Consell de Patrimoni
abans de fer la sol·licitud de llicència
o de comunicació prèvia, entre altres
mesures. L’ordenança entrarà en vigor
a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oﬁcial de la Província
de Barcelona.
Altres modificacions
El Ple de l’Ajuntament va aprovar
dijous inicialment una modiﬁcació
puntual per actualitzar alguns dels
articles més utilitzats de les normes
urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Mataró. El nou text se
sotmet ara a un període d’informació
pública.| Red.
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L'espai de l'economia social

Compte enrere per al
campus tecnològic de
Nadal al TecnoCampus

Tallers i rutes d’economia social i
solidària per a joves del Maresme

Taller al campus Xnergic.

Taller de Coop Maresme a l'Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt.

Cedida

Se celebra entre el 27 de
desembre i 3 de gener
El TecnoCampus celebra aquestes festes la setena edició del campus tecnològic de Nadal Xnergic. Es
tracta d'una iniciativa que té com a
objectiu fomentar vocacions en tecnologies entre els més joves. La cita
tecnològica, dirigida a nois i noies
d'entre 12 i 16 anys, es durà a terme
els dies 27, 30 i 31 de desembre i els
dies 2 i 3 de gener al TecnoCampus.
Tallers tecnològics
Algunes de les activitats amb les
quals podran gaudir els assistents
seran la programació de drons o la
creació de videojocs utilitzant el motor Unity3D. En el taller d'escultura
digital s'ensenyarà a modelar objectes virtuals i en el d'animació es
crearan personatges humanoides.
Les inscripcions ja estan obertes
al web www.xnergic.org. | Red.

La dada
Es calcula que els
pròxims anys la
tecnologia generarà
més llocs de treball
que els que es poden
cobrir amb els graduats de les escoles
d’enginyeria.

Tot Empenta 1896.indd 5

Cedida

Són activitats gratuïtes destinades als centres educatius
maresmencs, subvencionades per la Direcció General
d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives
Economia social: Redacció

Coop Maresme, l’Ateneu
Cooperatiu del Maresme, treballa amb els centres educatius del
Maresme a ESO, batxillerat, cicles formatius i PFI. Ho fa a través
de diverses accions, com la creació de cooperatives d'alumnes,
la formació per al professorat en
col·laboració amb el MEM i amb
tallers i les rutes. Són activitats
totalment gratuïtes, ja que estan
subvencionades per la Direcció
General d'Economia Social, el
Tercer Sector i les Cooperatives.

Trobareu més
informació a
coopmaresme.
cat/actuem/moneducatiu/
Tallers d’introducció a l’ESS i
el cooperativisme
Sessió dinàmica en què s’introduirà
els alumnes al model cooperatiu.
Durant la sessió s’explicaran els
valors i principis del cooperativisme, quins són els trets diferencials
de les empreses cooperatives, com
funcionen i es posaran exemples

reals d’empreses cooperatives. Es
tracta d’activitats d’una durada
d’entre dues i tres hores al centre
educatiu.
Ruta de l’economia solidària
Proposta vivencial per conèixer de
primera mà les iniciatives i escoltar
experiències reals. En tenir format
de ruta, implica el desplaçament
de les participants d’un punt a un
altre. També hi ha uns minuts de
recés per pensar en el que s'ha
vist. Es recomana fer una sessió,
posteriorment, en format taller a
l’aula o al centre educatiu per consolidar coneixements i permetre
una bona formació introductòria
al món del cooperativisme i l’economia solidària.
Si sou professores i voleu sollicitar alguna d'aquestes dues activitats gratuïtes, les podeu demanar per correu electrònic a info@
coopmaresme.cat. | 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
VENC LITOGRAFIA EDUARD Alcoy.
692.906.782
COMPRAMOS libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, puros, objetos religiosos,
restos pisos y casas. Pago al
momento. José Miguel. 679.736.491
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
VENTA PISO TIPO CASA Sorral.
85 metros, 3 habitaciones dobles,
gran terraza privada. 148.000€
Particulares 678.386.600
TRASPASSOS·LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
TREBALL
OFREZCO SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, vigilancia y
limpieza a cambio de alojamiento.
Coche propio. 699.204.045
/631.011.668
CHICA OFRECE ATENCIÓN y
cuidado de personas mayores y/o
dependientes o limpieza doméstica.
Interna. 698.346.765
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
631.173.966
FALTA OFICIALA TIRA, owerlock.
93.799.49.74
SE PRECISA: OFICIAL de primera
Albañil. Montaje y reparación de
toda clase de tejados. Contrato fijo.
Telf. 683.472.820
BUSCO PERSONA MAJOR 60 anys.
Interina. Parli català. 93.798.49.86

PROFESSIONALS
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

CLASSES
PEDAGOGA AMB EXPERIÈNCIA.
C l a s s e s re fo r ç , d i f i c u l ta t s
aprenentatge, tècniques estudi M.
Antònia 693.484.186

TOT ECONÒMICS 1896.indd 2
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2 INSERIR ANUNCIS PRESENCIALMENT:
Oficines EL TOT MATARÓ:
Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

CENTRE: Publicitat Fermalli Maresme:
Muralla Sant Llorenç, 2
PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS:
Ps. Carles Padrós, 91
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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
M U DA N Z AS ECO N Ó M I C AS .
692.021.141
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
BOLETINES, LAMPISTERÍA, reformas,
reparaciones. 629.232.530
T R A N S P O R T F U R G O N E TA .
608.037.258
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
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

HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

690 922 551
Av. Sant Andreu 192 - apt 10
Llavaneres
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Econòmics
TAROT
ESTHER VIDENTE. Lectura cartas
españolas, solución problemas.
Co n ce r ta r h o ra . M a ta r ó .
640.376.805
CONTACTES
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
MATARÓ. LAS AMAZONAS! Disfruta
con nosotras! 24h 689.843.590.
Piso privado.
2 CHICAS NUEVAS. Ai Fei, Lu Xi. 24h.
Zona Rocafonda. 688.192.012
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo
el cuerpo. Zona Frederic Mistral.
656.606.738
MASAJE CHINO. 1 hora 30€. Ronda
Cervantes. También a domicilio.
688.019.809
MULATA, TETONA, NINFÓMANA. Sí
a todo. 24h. 682.772.710
MATARÓ, CERDANYOLA. Masajes
eróticos. Asiática. 688.030.277
MADURITA, MASAJES ERÓTICOS
Mataró. 650.394.216
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Apunts
psicològics
La psicologia profunda
He anat explicant certs aspectes
psíquics de la vida normal o del
dia a dia, però voldria recordar i
insistir que hi ha un nivell inconscient o no conegut per la raó que
és la font de les nostres decisions
encara que no ho reconeguem.
Cal saber-ho. Si no, hi ha el perill
que creguem conèixer-nos i se’ns
escapin moltes coses de les mans.
Ho justifiquem tot. Cal sentir parlar certes persones públiques... Els
seus discursos fan por.
Dag Hammarskjöld (1905-1961)
va ser el secretari general de l’Organització de les Nacions Unides
i va expressar: “El viatge més llarg
és el viatge cap al nostre interior”. I és ben cert, per això Freud,
Jung, Adler, Bleuler i d’altres van
parlar de la psicologia profunda
o dinàmica.
Hi ha molts mitjans per anar
coneixent aquesta fondària humana: silenci interior, meditació,
introspecció, psicoanàlisi, ioga...
És d’admirar com canvia una persona a mesura que va entrant dins
seu. És anar trencant cadenes...
Quin paper tan important tenen
aquí els pares, mestres i professors. Cal saber preparar tot aquest
alumnat de 0 anys a 18 anys (nascuts entre el 2000 i el 2019) per a
una societat que és una jungla
tecnificada i digitalitzada. No poden entrar-hi amb xancletes, una
raqueta de tenis i que tot siguin
“flors i violes”. Un bon coneixement demana esforç, renúncies,
pensar i anar enfortint la personalitat. Cal saber que hi ha un
món inconscient tant individual
com col·lectiu.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Sèniors
El Green New Deal
Els grans canvis de paradigma de la
història han sorgit per la combinació de tres grans components: 1.noves formes de comunicació per
unir grans col·lectius, 2.- noves formes de mobilitat per fer això possible i 3.- noves fonts d'energia que
alimentessin l'anterior. Quan canvien alhora aquests tres elements,
canvia tot: l'hàbitat, el sistema econòmic, l'estructura i organització
social i les infraestructures.
Segons el sociòleg Jeremy Rifkin, el
món ha d'apostar massivament per
les energies renovables i gestionar-les
amb eines digitals, fet que les farà més
accessibles, eficients i distribuïbles.
Els edificis i els habitatges generaran
la seva pròpia energia neta, que els
ciutadans intercanviaran a través de
xarxes intel·ligents de distribució. Per
arribar a això caldrà comptar amb
una espècie de Pla Marshall, un gran
programa d'inversions que estimularà a la vegada l'ocupació.
Tot va començar l'any 2008, quan
nou persones es van reunir al Regne
Unit per crear el Green New Deal
Group. El grup era eclèctic i estava format per individus de camps
molt diversos, entre ells experts en
energia, finances, periodisme i ciències mediambientals, el tipus de
col·lectiu interdisciplinari necessari
per repensar el paradigma econòmic en un món que ha de fer front
al canvi climàtic.
L'economia del compartir esdevindrà el nou sistema, que haurà de
substituir l'actual sistema capitalista, que a partir de l'any 2028 haurà
de suportar la gran bombolla de les
energies fòssils, econòmicament no
rendibles, que generarà pèrdues de
bilions de dòlars.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

Esta Navidad

Regala Packs...
PACK 1

Plato ducha pietra 160x70cm
Antideslizante, Antibacterias.
+ Kit de ducha Londres,
con termostático.
+ Frontal ducha Basic 160cm
(fijo + corredera)
con antical incluido.

por sólo

499
2P GRESS ARGENTONA 1895.indd 2

€/m2

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 4 DE ENERO DE 2020

www.gress.es
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PACK 2
Kit de ducha Londres,
con termostático.
+ Monomando lavabo
Eco-project XL.

por sólo

135

€/m2

+ Kit de ducha Londres,
con termostático.

por sólo

350

€/m2

PACK 4
Conjunto de baño: mueble 80cm
2c+ pica porcelana + espejo liso.
+ Monomando lavabo Eco-Project XL.
+ Desagüe completo con válvula
automática clic-clac.

por sólo

180

€/m2

2P GRESS ARGENTONA 1895.indd 3
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Frontal de ducha Basic 160cm
(fijo + corredera)
con antical incluido.

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 4 DE ENERO DE 2020

PACK 3

3/12/19 9:53

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 14
7:00
7:30
8:00

AL DIA BCN Nord-Maresme
CAMINANT x CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
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
BÀSQUET EN JOC
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

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

Diumenge 15
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
15:00
16:00
18:00
20:00
21:30

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
RUGBI EN JOC
EL PREGONER
HOQUEI EN JOC
HANDBOL EN JOC
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA

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

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 16
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
20:45
21:45
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
DIUMENGE ESPORTS
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
ÚLTIMA SESSIÓ
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
ESPECIAL NADALES
MATARÓ AL DIA
Reemissió
ESPECIAL NADALES
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CARNET ESPORTIU
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió

7:00 NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 CARNET ESPORTIU
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 NEX MATÍ ENTREVISTA
16:00 EL MIRADOR
Reemissió
18:00 ESPECIAL NADALES
Reemissió
18:15 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:30 CARNET ESPORTIU
Reemissió
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 ESPECIAL NADALES
20:45 MATARÓ AL DIA
Reemissió
21:45 ESPECIAL NADALES
22:00 MATARÓ AL DIA
Reemissió
23:00 CALIDOSCOPI
Reemissió
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 LA PORTERIA
1:30 CALIDOSCOPI
Reemissió
2:00 EL MIRADOR
Reemissió
4:00 CALIDOSCOPI
Reemissió
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 ÚLTIMA SESSIÓ
5:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
6:30 CALIDOSCOPI

Dimecres 18
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00

MEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
PAISATGES ENCREUATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR

Reemissió
18:00 ESPECIAL NADALES
Reemissió
18:15 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:30 CALIDOSCOPI
Reemissió
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 ESPECIAL NADALES
20:45 MATARÓ AL DIA
Reemissió
21:45 ESPECIAL NADALES
22:00 MATARÓ AL DIA
Reemissió
23:00 LA CONVERSA
Reemissió
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 LA PORTERIA
1:30 LA CONVERSA
Reemissió
2:00 EL MIRADOR
Reemissió
4:00 LA CONVERSA
Reemissió
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
6:30 LA CONVERSA

Dijous 19
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
20:45
21:45
22:00

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

23:00 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 LA PORTERIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
2:00 EL MIRADOR
Reemissió
4:00 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
6:30 TRAÇ DE CULTURA

Divendres 20
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
20:45
21:45
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
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
ESPECIAL NADALES
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
ESPECIAL NADALES
MATARÓ AL DIA
Reemissió
ESPECIAL NADALES
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CARNET ESPORTIU
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1896.indd 1

Dimarts 17

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:
ÒSCAR ORTEGA GÀLVEZ
Paraula invertida:
(No n’hi havia)

Adreça web del banner invertit:
www.newhotelcolon.com/web/restaurante-2

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

11/12/19 13:08

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Mentre Mart segueixi transitant per

Júpiter per la Casa VIII, inclina a viu-

Amb el Sol i Mercuri transitant per

la Casa VIII, pots viure un període de

re una etapa materialment pròspera.

Casa VII, segueixes tenint noves opor-

certa contenció. Poses la mirada en

Millor gestió d'assumptes materials i

tunitats en el sector de la parella. Com

les qüestions més materials. Moment

una possible inversió. El sexe es pot

a mínim augmentaràs els contactes

de compartir recursos.

fer més freqüent.

en aquest període.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Bona connexió amb les teves emo-

Venus transita per Casa VI i et sents

Mercuri transita per Casa IV i inclina

cions i amb éssers estimats. Si tens

satisfet en el sector laboral. Pots

a establir converses amb persones

parella, qüestions materials us poden

deixar-te portar per un excés d'auto-

del sector familiar. La relació amb els

posar en tensió. Al sector laboral,

confiança i pensar que et correspon

fills, entra en una nova etapa, on cal

caldrà donar-li una empenta.

una persona que t'atrau.

adaptar-se a canvis.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Júpiter transita per la Casa IV i en-

El bon aspecte de Mart amb Plutó

La teva Casa II és plena de planetes en

tres en una etapa alliberadora. Si

et pot donar un extra d'energia per

trànsit i és un sector que et demana

vols aixecar el vol o deixar enrere

abordar el que has de finalitzar. Una

posar-hi atenció. Estalviar i gaudir de

una família castrant, et pots animar

persona és del teu interès i sembla

valors no materials pot ser un camí

a fer-ho en aquests temps.

que donaràs tu el primer pas.

per gaudir-ne.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Sents que vius un moment que pot

Es poden donar algunes oportunitats

Podria sorgir una oportunitat labo-

ser agredolç, on mai és tot perfecte,

en el sector material. És a dir en la

ral, però és possible que sigui a un

però tens les coses més clares que

feina o en els diners. Això si, demanen

altre indret geogràfic i et toqui fer

fa una dècada i ja no perds el temps

certa paciència i espera, però ja es

una reestructuració de la teva vida.

amb el qual no t'interessa.

poden anar gestant.

Hauràs de valorar-ho.

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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Arg.com

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

René Jean exposa la seva obra a la Casa Gòtica
L'artista, nascut al Camerun ara fa 27 anys, transmet en les seves pintures el periple
que va viure com a persona refugiada
Art: Redacció / Arg.com

El 29 de novembre va tenir lloc la
inauguració de "Migració, més enllà
de la discriminació i el prejudici",
una exposició que es podrà veure a
la Casa Gòtica d'Argentona fins al 29
de desembre.
El protagonista de la mostra és
René Jean Amba, un artista nascut
al Camerun ara fa 27 anys que va
haver de fugir del seu país d'origen
per culpa de l'extermini ètnic i la discriminació. Les seves pintures, però,
a banda de plasmar unes vivències
extremes, transmeten un missatge
de pau, humanisme i esperança.

Autèntic amant de l'escultura i la
pintura, Jean va estudiar belles arts,
una carrera que va quedar interrompuda forçosament quan va haver de
malviure al camp de refugiats de l'illa
grega de Samos.
Ha arribat el moment
Des de fa poc més d'un any l'artista
viu a Argentona, municipi on presenta per primera vegada la seva
obra al públic. En aquest sentit, Jean
assenyala que l'exposició recull tres
etapes: a la primera, explica els motius que obliguen les persones a marxar dels seus països; a la segona, fa
referència a les dificultats amb què

es troben les que han de marxar de
la seva terra, i a la tercera, reﬂexiona
sobre el fenomen de la immigració.
Una realitat complicada
Durant la presentació a la Casa Gòtica,
també va tenir lloc una xerrada amb el
coordinador del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, Àngel
Miret. Durant la seva intervenció, el
portaveu de l'organisme va exposar
les traves que al llarg d'aquests últims anys han dificultat l'execució
d'alguns dels programes en matèria
d'acollida de persones sol·licitants de
protecció internacional i refugiades.
| Red. / Arg.com

Una mostra oberta al públic
"Migració, més enllà de la discriminació i el prejudici" es
pot visitar els caps de setmana a partir de les 10 h.

Tot Argentona 1 i 2 1896.indd 2
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El Museu del Càntir encapçala el llistat de
museus més visitats del Maresme el 2018

El lideratge es manté des del 2015.

Arxiu

Torna a superar la resta d'equipaments de la comarca en assistència amb 11.500
visitants l'any passat
El Museu del Càntir es consolida com el museu més visitat del
Maresme. Encapçala el rànquing
amb un total d'11.473 visitants al
llarg del 2018, seguit del Museu
d'Estampació de Premià de Mar,
la Fundació Palau de Caldes d'Estrac i el Museu de Mataró. Aquests

equipaments han obtingut unes
xifres inferiors a les 10.000 visites.
En una entrevista a Ràdio
Argentona, el director del museu,
Oriol Calvo, s'ha mostrat molt satisfet de consolidar aquest lideratge, que es manté des del 2015,
i ha manifestat: "Això reafirma que

estem en la línia correcta a tots
nivells: activitats, programació,
estratègies de captació de públic,
etc.". D'altra banda, ha considerat preocupant les escasses visites
a museus en ciutats grans com
Mataró, que tenen més de 120.000
habitants. | Arg.com

La vila, més a prop d'un agermanament amb un
municipi argentí

Massé podria haver nascut a Argentona, segons la recerca del president del casal argentí a Barcelona, Diego Arcos.

Cedida

Es tracta del poble Joan Bialet Massé, que porta el nom del metge i advocat nascut al
segle XIX
Després que el 2015 Argentona
s'agermanés amb la ciutat francesa
d'Auvgne, la regidoria de Cultura i
Patrimoni valora un nou lligam. En
aquesta ocasió, el vincle es duria a
terme amb el poble Joan Bialet Massé,
municipi argentí que porta el nom del

Tot Argentona 1 i 2 1896.indd 3

reconegut metge i advocat del segle
XIX. En aquest sentit, malgrat que
totes les biografies assenyalen que
el lloc de naixement de Massé fou
Mataró, el president del casal argentí
a Barcelona, Diego Arcos, ha arribat
a la conclusió que aquest personatge

va néixer i va ser batejat a Argentona.
La recerca ha provocat que des de
la regidoria s'hagi, fins i tot, obert la
porta a organitzar unes jornades per
donar a conèixer aquest referent en
el camp de la ciència, l'enginyeria,
el dret laboral i l'educació. | Arg.com
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Aj. Arenys de Mar

Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Arenys de Mar, més a prop d'acollir la biblioteca
municipal en el convent de les Clarisses
Els arquitectes Mamen Domingo i Ernest Ferré i l'equip de l'estudi H30 són els autors
de la proposta guanyadora del concurs de rehabilitació de l'edifici
Urbanisme: Redacció

La nova biblioteca municipal
d'Arenys de Mar comença a agafar
forma. Segons va informar el consistori a principis de desembre, el
projecte de rehabilitació de l'antic
convent de les Clarisses ja té proposta
guanyadora. Es tracta de Sessiralcsel,
projecte ideat pels arquitectes Mamen
Domingo i Ernest Ferré i el jove equip
de l'estudi barceloní H30. Un jurat ha
estat l'encarregat de fer la tria d'entre
les 22 idees que es van presentar a la
convocatòria.

Un espai sostenible
El projecte preveu que l'antic convent i el seu entorn esdevinguin un
gran pulmó verd que connecti la
Riera amb el parc de Lourdes i la
zona del CAP i el Xifré. En aquest
sentit, la biblioteca estarà distribuïda entre la nau principal i les
dues ales laterals, un disseny que
configurarà diversos espais tancats
i destinats a usos específics. A la
planta baixa hi haurà una zona
d’accés i l'àrea de revistes i música, mentre que les plantes 1 i 2
acolliran el fons general.

Sessiralcsel
És la idea guanyadora
de les 22 propostes
que es van presentar
D'altra banda, cal destacar que
l'eficiència energètica i el cicle de
vida dels materials de la nova edificació prendran especial rellevància. En aquesta línia, el projecte
inclou l'aprofitament del sol, el
vent (ventilació natural) i la vegetació, i altres sistemes d'equilibri
tèrmic i geotèrmia. | Red.

Un gran pulmó verd
El projecte preveu que l'antic convent i el seu entorn esdevinguin un gran pulmó verd que connecti la Riera amb
el parc de Lourdes i la zona del CAP i el Xifré.
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Els premis Ateneus 2019
distingeixen dos equipaments
maresmencs

Guardó dels premis Ateneus.

Cedida

Es tracta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià
de Dalt i del Centre Moral d'Arenys de Munt
La Federació d'Ateneus de Catalunya
ha guardonat en la trentena edició

Tot 1 i 2 Maresme 1896.indd 3

dels seus premis Ateneus dos equipaments ubicats al Maresme. Parlem

de la Societat Cultural Sant Jaume
de Premià de Dalt i del Centre Moral
d'Arenys de Munt. En el primer cas,
han rebut el guardó "Jove, proposa!";
en el segon, el premi en la categoria
de "Treball en xarxa".
Impuls de valors
El Palau de la Generalitat va ser el recinte que va acollir l'entrega de guardons aquest dilluns, en la qual van
estar presents la consellera de Cultura,
Mariàngela Vilallonga, i el president de
la Federació d'Ateneus de Catalunya,
Pep Morella. Durant la gala, aquest últim va recordar que els 179 ateneus del
territori tenen una massa social de més
de 90.000 persones. Per la seva banda, Vilallonga va afirmar que aquests
equipaments "impulsen valors com la
cohesió, la integració social, la solidaritat i la defensa de la llengua". | Red.
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Maresme
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Joguines preparades per ser entregades als infants.

Cedida

Un projecte maresmenc reparteix il·lusió a
infants i joves per Nadal
Il·lusions solidàries recull joguines durant tot l'any, les repara i les entrega, de la manera més personalitzada possible, als diferents centres amb els quals col·labora
Entitats: Redacció

El 2012 va néixer de la mà de dos
matrimonis un projecte altruista de
recollida de joguines per entregar-les
als infants més vulnerables per Nadal.
L'associació Il·lusions Solidàries va començar col·laborant amb dos centres i
repartint un centenar de joguines, i el
2018, set anys després de la seva creació, en van arribar a entregar fins a
8.000. Des de l'inici, han anat ampliant
el nombre de joguines que reparteixen, però també el nombre de voluntaris, que són els qui ho fan possible.

Actualment n'hi ha cinc de fixos, i qui
s'encarrega de la major part de la feina
és la Inés Pacho, presidenta de l'associació i una de les fundadores. Ella
mateixa explica que el creixement de
l'activitat va ser a partir del 2016, quan
es va quedar sense feina i va dedicar-se
més a fons a Il·lusions Solidàries.
Al llarg de l'any, els voluntaris s'encarreguen de rebre les joguines i reparar-les, repintar-les, provar-les... En
definitiva, deixar-les com noves. El
que fa especial l'entrega és que l'associació intenta personalitzar al màxim
els regals. Per això, demana als infants,

a través dels centres col·laboradors,
una llista de tres desitjos, dels quals
se n'intenta complir almenys un. Per
a la Inés, “a nivell personal, és una satisfacció molt gran perquè dones als
infants una joguina que no poden tenir”.
Per als més grans, ja que alguns
centres tenen joves fins als 18 anys,
busquen també altres tipus de productes, com poden ser maquillatge
o colònies, per exemple.
Els que vulguin col·laborar-hi,
només s'han d'apropar al número
8 del carrer la Ratlla, a Caldes d'Estrac. | Red.

Tallers amb gent gran
Dins el projecte, l'associació du a
terme una activitat amb dos casals de gent gran, en col·laboració
amb l'Ajuntament d'Hospitalet de
Llobregat. Mercedes Gil, una de les
voluntàries, és l'encarregada de
guiar uns tallers on es reuneixen
diverses dones grans per fer roba
per a les nines que preparen com a
regal. Aquesta acció particular va
començar fa tres anys i la realitzen
dos dies a la setmana.
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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. 2548
ZONA
EIXAMPLE:

PISO EN PERFRECTO ESTADO SITUADO
EN ZONA COMERCIAL: Con todos los
servicios, finca con ascensor, 3 hab. (2 dobles), baño reformado con ducha, puertas
€ de roble, cocina fórmica. (C.E. EN TRÁMITE).

T

138.000

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 2536
T
ZONA PZA.
CATALUNYA:

PISO EN PERFECTO ESTADO CON ASCENSOR: Cocina fórmica, galería 8m2, 3 hab.
2 dobles, baño completo, salón comedor,
balcón exterior, calefacción. Zona con to€ dos los servicios. (C.E. EN TRÁMITE)

172.500

Ref. 1440
ZONA CENTRO 1ª LÍNEA DE MAR
EXCELENTE PISO CON
ESPECTACULARES
VISTAS AL PUERTO
Trastero incluido.Entrada-distribuidor,
salón comedor, balcón exterior, cocina
office 15m2 con galería, 3 hab. dobles
antes 4, 2 baños compl. (1 en suite).
Con ascensor a 2 min. estación, la
playa y centro ciudad. Todos los servicios y salida a autopista, zona universitaria y comercial. Piso definitivo. PK
OPCIONAL. (C.E. EN TRÁMITE.)

265.000€
SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:
1P C&M.indd 1

937 965 148
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Perfil
Encarnación García,

com peix a l'aigua
Perfil: Gisela Ferrer

Des de fa uns 30 o 35 anys –no ho recorda ben bé–,
l'Encarna ha anat pràcticament cada matí a nedar
a la piscina municipal de Mataró. El que fa curiosa la seva història és que abans de ser una usuària
regular de l'equipament no sabia nedar perquè no
n'hi havia ensenyat ningú. Així que amb gairebé
60 anys (ara en té 91), l'Encarna va aprendre'n. “La
Maria del Mar, qui més temps va estar lluitant amb
mi, ho va passar molt malament perquè jo només
volia anar agafada a la paret. Em pensava que m'ofegaria”, recorda entre rialles. Van ser 8 mesos difícils
per a ella, ja que li va costar molt aprendre a nedar
i, a més, a casa tenia 8 persones càrrec seu. “Però
ho vaig intentar, ho vaig fer, i després em va agradar

www.totmataro.cat/perfil

molt”, explica. Li agrada molt fer gimnàstica i neda
de tot, “boca amunt, cap per avall...”, això sí, “a la
seva manera”, explica. El que assegura que no fa, ni
farà, és enfonsar-se.

Dedicada a la família
L'Encarna va arribar a Mataró amb 40 anys, amb el seu
marit i els seus tres fills, buscant una oportunitat laboral.
Vivien a Nerpio (Albacete) i treballaven al camp. Aquí, va
trobar una feina de neteja als Salesians, on va treballar
durant 26 anys fins que va deixar-ho per cuidar la seva
mare, malalta de Parkinson. En veure que passava tot el
dia a casa, la seva filla, també Encarna, va animar-la a
sortir i dedicar-se temps a ella mateixa. Així va ser com
va començar anar a la piscina cada matí, a les 7. Una
activitat que es va convertir en una rutina amb la qual
gaudeix molt. “Soc piscis”, justifica.
Més enllà de la piscina, a l'Encarna també li agrada
sortir a passejar pel Parc Central, que li queda a prop de
casa. Especialment els diumenges quan hi fan música.

La més veterana
En la reobertura de la piscina municipal, després de
cinc mesos d'obres de millora, l'Encarna va rebre
un reconeixement per ser l'usuària més longeva de
l'equipament. Des del mes d'agost, quan la piscina
va tancar, no ha tornat a nedar perquè es troba “delicada”, però espera poder tornar a gaudir d'aquesta
activitat que l'ha acompanyat durant tants matins.

Daniel Ferrer

APUNTS
Un passatemps: Passejar pel Parc
Central.
Un cantant: Manolo Escobar o Rocío
Jurado.
Un desig: molta salut per a tothom.
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