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Bones
festes!
Viu un Nadal de km 0 amb
totes les propostes culturals
i gastronòmiques que ofereix
la ciutat de Mataró
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Les portades

Foto antiga

El desig dels més petits

De fa 25 anys

ACM Ajuntament de Mataró. Repartiment de joguines a casa de la infància. Mataró, 6 de gener de 1953. Masachs 001

Repartir joguines entre la canalla és una tradició que ve de
lluny, a Mataró. De fet, als anys
50, la Casa de la Infància ja acollia un esdeveniment dedicat
als nens i nenes per fer encara
més especial una de les festes
més màgiques de l'any: el dia de
Reis. Així es pot veure en aquesta fotografia cedida per l'Arxiu

Comarcal del Maresme, en la
qual un dels infants somriu, no
sabem si abans o després de rebre el seu regal. Desconeixem
quina joguina li va tocar, però
podria haver estat perfectament
alguna de les següents opcions,
ben típiques de l'època: un io-io,
una baldufa, un mecano o, fins
i tot, el mític Lego.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 27 de desembre de 2014 a l’1 de gener de 2015

www.totmataro.cat
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NÚMERO 1655

Mataró entra a l’any 2000 i 15 amb la novetat
de l’Oca a la Plaça de Santa Anna
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Ofereix una
experiència integral
per viatjar a un altre
món de relaxació i
desconnexió.
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La DGT regula l'ús dels patinets elèctrics amb
noves prohibicions i multes
L'Ajuntament de Mataró preveu aprovar aviat una nova ordenança de mobilitat per
actualitzar la del 2009, que inclourà la regulació de vehicles de mobilitat personal
Mobilitat: Redacció

La Direcció General de Trànsit
(DGT) ha creat una instrucció transitòria en la qual estableix quina normativa han de complir els patinets
elèctrics a partir d'ara. La mesura
s'aplicarà fins que entri en vigor la
regulació formal sobre vehicles de
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mobilitat personal (VMP), que actualment està en fase de tramitació.
La instrucció s'ha creat a petició dels
agents de trànsit, col·lectiu que ha
alertat sobre els riscos que l'augment
de patinets elèctrics a les grans ciutats
comporta per a la seguretat viària de
la ciutadania.
Segons la normativa, les sancions

A Mataró
Durant la primera
meitat del 2019, hi va
haver 14 incidents amb
patinets elèctrics
que es poden aplicar per un mal ús
d'un VMP són diverses. Per exemple,

18/12/19 13:09
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Què entenem per
un VMP?
Un vehicle de mobilitat personal
és un vehicle d'una o més rodes
que disposa d'una única plaça i
que és propulsat exclusivament
per motors elèctrics. La velocitat
màxima que poden assolir està
al voltant dels 6 i els 25 km/hora.
Dit això, queden fora d'aquesta
categoria els vehicles sense sistema d'autoequilibri i amb selló, els
concebuts per a la competició i els
adreçats a persones amb mobilitat
reduïda, entre altres.

els conductors d'aquests vehicles tindran l'obligació de sotmetre's a les
proves d'alcohol i drogues i, en cas
de sobrepassar-les, hauran d'afrontar
les mateixes multes que la resta de
conductors. D'altra banda, durant la
conducció, els propietaris de VMP no
podran utilitzar cap dispositiu mòbil
o qualsevol altre sistema de comunicació, ni portar auriculars. La sanció
en cas d'infracció serà de 200 euros.
A més, els VMP tindran prohibida
la circulació per voreres i zones de
vianants, com s'indica a l'article 121
del Reglament General de Circulació.
La multa també serà de 200 euros. En
aquest sentit, aquests vehicles, que es
caracteritzen per disposar d'una sola
plaça, només podran portar una persona. En cas que l'utilitzin dues o més
a la vegada, la sanció serà de 100 euros.
Per últim, una altra de les prohibicions destacades de la normativa té

Tot 1 i 2 Ciutat 1897.indd 3

a veure amb la conducció nocturna.
Es considerarà un comportament
negligent no portar enllumenat ni
roba o elements reflectants a la nit.
La multa serà de 200 euros.

Algunes infraccions
comportaran una
multa de 200 euros
En espera d'una nova ordenança municipal de mobilitat
Al mateix temps que la DGT elabora
la regulació formal sobre els VMP,
l'Ajuntament de Mataró també treballa en una nova ordenança municipal de mobilitat que espera poder
aprovar d'aquí poc. Aquesta normativa d'àmbit local té com a objectiu
actualitzar la del 2009 i adaptar-la a
les noves necessitats de mobilitat,
segons expliquen des del consistori.
En aquest sentit, una de les finalitats
de la nova ordenança és incloure la
regulació dels VMP.
De fet, al llarg del 2018 es van produir dos accidents amb patinets elèctrics implicats a Mataró. Aquesta xifra ha augmentat considerablement
aquest any: només durant la primera
meitat del 2019 es van registrar 14
incidents a la ciutat. | Red.

Cinc bancs visibilitzen
el col·lectiu LGTBI a
Mataró

Imatge d'un dels bancs.

Aj. de Mataró

Estan situats als
equipaments juvenils
En el marc de la festa pels drets
del col·lectiu LGTBI "De tots colors",
l'Associació Enlleura't va liderar la
pintada de cinc bancs urbans amb els
colors de l'arc de Sant Martí. Aquests
bancs s'han instal·lat als equipaments juvenils de Mataró per donar
visibilitat a la diversitat afectiva i
sexual i per rebutjar l'LGTBIfòbia.
Els bancs es troben als espais joves
de la Llàntia, Rocafonda-El Palau,
Cerdanyola, Pla d’en Boet i, també,
a la plaça de Miquel Biada, davant
de l’Oficina Jove del Maresme–Sidral.
Malauradament, el banc ubicat
davant de l'estació de Renfe no va
durar ni 24 hores intacte. Poc temps
després de la seva inauguració, va
aparèixer amb una pintada on s'hi
llegien les sigles "VOX". | Red.
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Els Mossos d'Esquadra van desplegar el dispositiu el 10 de desembre.

D. Ferrer

Llibertat amb càrrecs per a les dues dones
detingudes per explotar sexualment una menor
Les arrestades, una amb domicili a Mataró i l'altra a Barcelona, van captar la noia en
un local d'oci nocturn després d'oferir-li una feina com a relacions públiques
Successos: ACN

Llibertat amb càrrecs per a les
dues dones detingudes pels Mossos
d'Esquadra per explotar sexualment
una menor a Barcelona. El 10 de desembre els agents van entrar als seus
domicilis de Barcelona i Mataró, on,
a més, van intervenir una arma de
foc i 7.650 euros en efectiu.

Tot 3 Ciutat 1897.indd 2

Tot va començar quan les acusades
van captar la menor en un local
d'oci nocturn de la capital catalana després d'oferir-li una feina
com a relacions públiques en el
mateix establiment. La noia, que
havia arribat a la ciutat amb uns
amics per passar-hi uns dies, va
acceptar la proposta i es va traslladar a viure al domicili que una

de les dones tenia a Barcelona. A
partir d'aquí, les detingudes van
començar a obligar la menor a consumir substàncies estupefaents i
a mantenir relacions sexuals amb
homes a canvi de diners.
La noia, a més, va rebre diverses amenaces amb una arma de
foc quan es negava a complir les
ordres. | ACN
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Ciutat

Un tren de la línia R1 en el seu pas pel tram afectat.

D. Ferrer

Adif invertirà 12,8 milions d'euros per protegir
de les onades la via del tren entre Mataró
i Cabrera de Mar
L'empresa preveu construir dues capes d'escullera en nou mesos per evitar més
afectacions al servei pels temporals marítims
Mobilitat: ACN

L'administrador d'infraestructures ferroviàries (Adif ) invertirà
12,8 milions d'euros a protegir de
les onades la via de tren de la línia
R1 entre Mataró i Cabrera de Mar.
L'empresa repararà les proteccions
de les esculleres i construirà dues
capes de trencaones en un punt en
el qual el tren passa pràcticament
al costat del mar.

Normalitat en
la circulació
Està previst que la
circulació de trens
de l'R11 i l'R11 de
Rodalies es desenvolupi sense alteracions
durant els mesos que
durin les obres
Adif ha decidit tirar endavant
aquestes obres de millora després

Tot 4 Ciutat Renfe 1897.indd 2

que els temporals marítims hagin
provocat de forma reiterada interrupcions per inundacions i afectacions dels sistemes d'electrificació
i les instal·lacions de seguretat i
comunicacions. Les obres s'iniciaran en un període "breu" de
temps i tenen un termini d'execució aproximat de nou mesos.
En total, s'actuarà en més de 2,2
quilòmetres de la línia i les obres
es duran a terme sense afectar la
circulació de trens de l'R11 i l'R1
de Rodalies.
Afectacions recurrents
La decisió d'Adif de realitzar aquestes obres es justifica pels efectes
dels temporals marítims dels 23 i
24 d'octubre, quan es van registrar onades de 3 metres. Després
d'aquests dies de temporal, l'empresa va decidir dissenyar un pla
d'actuació per reduir substancialment aquesta problemàtica, reparar els danys causats i aconseguir
que les condicions climàtiques

adverses no generin més efectes
negatius sobre la plataforma i les
instal·lacions ferroviàries.
Mesures previstes
El tram entre Mataró i Cabrera
de Mar es reforçarà amb dues capes d'escullera de fins a 5,5 tones
aguantades per un filtre de dues capes de trencaones de menys d'una
tona, que s'integraran a l'escullera
existent. D'aquesta manera s'evita
haver de fer qualsevol mena de
cimentació al fons marí. Durant
aquests mesos els treballs se centraran a incrementar els paràmetres de retorn en situacions amb
cabals superiors als 5 litres per
segon i metre.
De forma paral·lela, es preveuen
altres tipus de mesures, com ara
tractaments de reforç per preservar
l'estabilitat del terraplè i mesures
preventives com ara la definició de
llindars per restringir el trànsit de
forma preventiva segons les previsions dels temporals marins. | ACN
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La polèmica sobre les noves
tarifes i títols del transport
públic no s'atura

La T-Familiar se suma al llistat de títols creats per l'ATM de cara al 2020.

La T-Familiar donarà
dret a fer 8 viatges
i entrarà en vigor a
partir de l'1 de març

Aj. de Mataró

El govern municipal veu insuficient la T-Familiar i reclama que Mataró esdevingui zona tarifària 2
De poca cosa ha servit l'anunci del nou bitllet multipersonal

T-Familiar que l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) va

fer la setmana passada. De fet, el
govern municipal ja s'ha pronunciat i veu insuficient aquest nou títol.
Segons recull Mataró Audiovisual, el
primer tinent d'alcalde, Juan Carlos
Jerez, afirma que "la T-Familiar no
aporta cap solució als mataronins
i mataronines que es desplacen a
Barcelona esporàdicament o de
forma habitual però no diària". El
preu del bitllet, a més, comporta
un increment del 21% del cost del
viatge respecte de l'antiga T-10 de
3 zones. En aquest sentit, el regidor
remarca la necessitat que Mataró
esdevingui zona tarifària 2. | Red.

La Nit de Reis,
il·lusió a mans plenes.

El primer regal, un caçacaramels!
La nit de Reis és la més esperada pels més
petits de la casa. Així doncs, hem creat un
caçacaramels per a la cavalcada i una original
carta de Reis perquè no es deixin cap desig.
Recull el caçacaramels i la carta a
partir del 17 de desembre a qualsevol
oficina de Banc Sabadell de Mataró o als
comerços adherits.
Promoció vàlida fins a esgotar-ne
existències totals: 60.000 unitats.

Mataro_anunciBS_138x114,9.indd 1
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El Nadal ha arribat (per fi) a Mataró
Comença el compte enrere per celebrar algunes de les festes més esperades de l'any
i la ciutat ja acull una gran diversitat de propostes, especialment culturals
El teatre i la música, però també
les compres d'última hora i la solidaritat, són alguns dels protagonistes
del Nadal. Com cada any, Mataró es

Tot 1 i 2 Nadal Intro.indd 2

prepara per acollir aquesta festa amb
diverses activitats prou conegudes
per tota la població. Ens referim a
espectacles com 'Els Pastorets', els

tradicionals concerts de Nadal, les
mostres de pessebres i diorames o
la Cursa de Cap d'Any, que enguany
celebra la seva segona edició.

18/12/19 19:59

Sin título-2 1

11/12/19 10:55

Els Deu Minuts de Silenci per Escoltar el Nadal
fan vint anys
L’acte, que a Mataró se celebrarà el dimarts 24 de desembre a les 7 de la tarda a la
plaça Santa Anna, es fa també a Girona i a Sant Andreu, a Barcelona

Tot 3 i 4 Nadal Silenci.indd 2
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Ara fa just vint anys, el 2000, va
néixer a Mataró una activitat curiosa i innovadora, els Deu Minuts de
Silenci per Escoltar el Nadal: una
iniciativa plantejada per diverses
entitats de la ciutat que pretenen
brindar l’oportunitat als mataronins de pensar com volen viure el
període nadalenc i, per extensió,
la resta de l’any. No hi ha, asseguren els promotors, una “crítica
estricta a cap comportament sinó
la voluntat que cadascú decideixi
a partir de quins valors vol viure
les festes”.
L’acte, que per contrast es duu
a terme a la cèntrica i comercial
plaça Santa Anna, comença a les
set de la tarda amb el repartiment

d’espelmes i amb la lectura d’un
manifest sobre la importància del
silenci; a partir d’aquí és el silenci
qui pren el protagonisme durant
exactament 10 minuts. Només la
claror d’una espelma ajuda els
participants a centrar els seus
pensaments.
La senzillesa s’ha convertit en
l’èxit d’aquesta iniciativa sorgida de forma espontània i que té
com a principal objectiu generar
un petit temps de reflexió i silenci
just abans de l’inici de les festes
de Nadal.
De la primera edició fa ara vint
anys, un temps en què aquesta
iniciativa s’ha convertit en una
petita festa a la ciutat de Mataró.

Així, la convocatòria organitzada
per la revista Valors, Justícia i PauMaresme, el Grup Tercer MónMataró i Acció Catòlica Obrera
se celebra cada 24 de desembre.
Amb els anys, però, aquesta
proposta ha arrelat en diversos indrets de la geografia catalana. Així,
a Girona la duu a terme des del 2005
la delegació local de Justícia i Pau i
de Pastoral Obrera (enguany divendres dia 22 a les 18 hores al Punt de
Trobada de la Rambla de Girona) i
a Barcelona té lloc, el divendres dia
20 a les 19 hores, a la plaça Orfila del
barri de Sant Andreu, convocada per
la Pastoral Obrera de l’Arxiprestal
de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon
Pastor. | J.S.

Una iniciativa que ja és tradició
La convocatòria se celebra cada 24 de desembre a la
mateixa hora i al mateix lloc.

Tot 3 i 4 Nadal Silenci.indd 3
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Daniel Ferrer

“Segurament, mai més no podré tornar a dirigir
una obra d'aquestes característiques”
Parlem amb Marc Molina, director per tercer any consecutiu d''Els Pastorets de Mataró',
l'obra amb més reclam a la ciutat per Nadal
Nadal: Berta Seijo

Marc Molina forma part de la història de la Sala Cabanyes des de fa
més de 20 anys. Abans de dirigir 'Els
Pastorets', també havia participat en
l'espectacle interpretant diversos

Tot 5 i 6 Nadal Pastorets.indd 2

personatges, com el follet que surt a
tots els pròlegs o en Mataties. Després
d'una pausa, el 2017 Molina va decidir tornar al teatre local com a director de l'obra amb més tradició
del municipi, un encàrrec que li ha
permès viure tota mena d'emocions.

Què ha suposat per a tu
dirigir 'Els Pastorets' durant
els últims tres anys?
Per a mi ha estat un plaer. Suposa
molta feina i alguns maldecaps, però
la valoració general que en faig és
positiva. Segurament al llarg de la

18/12/19 16:41
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meva vida no tornaré a dirigir un
espectacle d’aquestes característiques, sobretot pel que fa a volum de gent. I com a membre
de fa molts anys de la Sala
Cabanyes, que t’encarreguin
dirigir l’espectacle emblema
de la casa és un orgull.
Què ha estat el millor i el
pitjor de la teva feina?
El millor de dirigir l’obra és poder-la
fer a la teva manera, oferir el teu punt
de vista de l’espectacle, dirigir els personatges i muntar les escenes. Hi seguiria 10 anys més. La part negativa és
la que no es veu, la més organitzativa.
Per sort, hi ha un equip al darrere que
s'encarrega de fer la gestió de l'equip
humà, que aquest any està al voltant
dels 400 intèrprets, però vulguis o no
el director acostuma a tenir la darrera
paraula en moltes situacions.
Com has adaptat l’espectacle
a la teva manera de fer?
Quan vaig entrar, sí que vaig canviar alguns personatges, però n'hi ha
alguns que els heretes dels antics directors. També hi ha personatges de
sempre que han anat plegant i et trobes amb la responsabilitat d’haver-los

Tot 5 i 6 Nadal Pastorets.indd 3

de substituir. Per exemple, aquest
any ha marxat en Santi Clavell, un
Satanàs històric.
D'altra banda, el primer
any vaig reendreçar l'estructura de l'obra eliminant un
dels entreactes i fent-ho de
tal manera que quedés més condensada. També vaig humanitzar
una mica més els personatges i vam
introduir unes projeccions noves.
Malgrat això, hem de partir de la base
que estem parlant d’una peça de
museu que de tant en tant s'ha de
restaurar però que no podem canviar.
Com a director sempre he intentat
que l’espectador no s’avorreixi i que
l’obra tingui una continuïtat i un
ritme ràpid.
Reduir el temps de l'obra
també ha estat un dels teus
objectius?
Era una de les coses que tenia més
clares. L’espectacle s'havia d'escurçar i no superar les 3 hores, seguint
la línia que va introduir el meu antecessor, en Marc Abril.
Aquest any hi ha hagut molta demanda per figurar en el
repartiment?

Vols veure 'Els
Pastorets'?
Dirigits per Marc Molina, amb la
direcció musical de Gemma Sancho
i la coreogràfica de Maria Garriga,
'Els Pastorets de Mataró' tornen a
la Sala Cabanyes els dies 22, 26,
28 i 29 de desembre; 6, 12, 18, 19
i 26 de gener, i el 2 de febrer. Les
entrades ja estan a la venda al web
oficial del teatre.

La implicació de la ciutat és molt
gran; al maig ens vam trobar que
hi havia moltíssims inscrits en el
grup d’edat dels 9 fins als 14 anys.
'Els Pastorets' deuen estar de moda
perquè realment hi ha hagut una
resposta molt bona per part de la
gent a l’hora d’apuntar-s'hi.
És el teu últim any com a
director, veritat?
Sí, sempre són dos anys amb opció a un tercer. Encara no sé com
m'acomiadaré, però alguna cosa
haurem de fer perquè han estat tres
anys molt intensos durant els quals
he passat moltes hores amb la gent
de l'equip. | B.S.
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Els barris celebren el seu Nadal
Cerdanyola, Rocafonda i Peramàs organitzen activitats pròpies durant les festes
Nadal: Redacció

Rocafonda
Aquest divendres, el barri de

Rocafonda celebra el Gran Concert
de Nadal amb el grup Plants&Friends.
L'actuació serà al Centre Cívic del
barri (número 23 del carrer Santiago

Rusiñol) a les 20 hores.
El dissabte 21, d'11.30 a 15 hores,
el Caga Tió Solidari estarà ubicat a
la cantonada entre les avingudes

7602

C/ Argentona, 12, Baixos · Mataró
T. 93 517 42 58 · M. 607 644 165

finquessantaanna.com

Bones

Festes!

Espectacular pis a Via Europa, Plaça Itàlia.
Més de 100m². Tot semi nou. Cuina i menjador
enormes. 3 habitacions, abans 4. Balcó orientat al
Sud i Terrassa de 60m². Parquing i traster.

305.000€
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abans 335.000€
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Amèrica i Perú. Els diners recaptats
amb l'aportació voluntària es destinaran al menjador de Sant Joaquim.
D'altra banda, els dies 3 i 4 de
gener, durant tot el dia, les missatgeres reials recolliran les cartes
dels més menuts i hi haurà taller
de fanalets. Serà a la cantonada
del carrer Poeta Punsola amb la
carretera de Mata.
Peramàs
El barri de Peramàs també viurà
aquest diumenge 22 de desembre
el seu propi concert de Nadal. Serà
a les 12.30 hores a les Esmandies
Casal de Barri, i l'entrada és lliure.
El concert és a càrrec de l'Orquestra
Iluro, el Cor Jove, el Cor d'Adults i
diferents agrupacions de cambra
de l'Aula de Música Masafrets. Tot
això, sota la direcció de Jordi Lalanza
i Lucia Beresova.
I els dies 3 i 4 de gener, un missatger reial farà parada a les Esmandies
perquè els nens i nenes puguin fer
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arribar les seves cartes a Ses Majestats
els Reis d'Orient. Hi seran tots dos
dies, de les 17 a les 20 hores.
Cerdanyola
Els dies 21 i 22 de desembre,
Cerdanyola celebra la segona edició de la fira de Nadal a la plaça Isla
Cristina. Hi haurà una quinzena de
parades on es trobaran articles de
regal, artesania i productes de Nadal.
Des de les 10 del matí fins al vespre,
hi haurà un munt d'activitats programades: tallers i jocs infantils, recital

de poesia i cantada de nadales, actuació de màgia ball i l'arribada del
Pare Noel. Aquest gran protagonista
visitarà el barri diumenge a les 18.30
hores. Els infants que ho desitgin
podran entregar-li les seves cartes i
l'Associació de Veïns convidarà tots
els presents a xocolata desfeta.
A més, el dissabte a les 21 hores
se celebrarà la Zambomba Rociera
Solidaria, que recollirà joguines per
repartir il·lusió als infants. I per fer
més càlida la nit, hi haurà brou calent per a tothom.
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“Un bon pessebrista és artista i artesà alhora”
Josep Codina és el president de l'Associació de Pessebristes de Mataró i un autèntic
expert en pessebres i diorames des de fa dècades
Nadal: Redacció

Fa 10 anys que presideix l'Associació de Pessebristes de Mataró,
però la seva passió pels pessebres i
diorames ve de lluny. Josep Codina
n'és un autèntic expert i aquestes
creacions l'han portat a participar
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i també a guanyar diversos concursos. A continuació, parlem amb
Codina, que ens fa cinc cèntims
de la seva trajectòria i ens explica
què ha preparat l'associació per
aquest Nadal.
Com va sorgir la teva afició

Hem passat del guix
al poliestirè com a
material principal"
Josep Codina

pels pessebres i els diorames?
Faig pessebres des que tenia 12

18/12/19 16:43
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anys i ara en tinc 87. Cadascú té
les seves aficions i aquesta és una
de les moltes que jo tinc. Per ser
un bon pessebrista necessites tenir imaginació, i ser artista i artesà
alhora. Cada vegada que t'hi poses
has de pensar què faràs, quines
novetats o elements diferencials
hi introduiràs.
Quant es pot trigar a fer
un pessebre?
El procés i la durada varien en funció de la creació que hagis decidit
fer. És impossible sumar les hores.
Tenint en compte que vas
començar a fer pessebres
amb només 12 anys, com diries que ha evolucionat aquesta
tradició?
Els pessebres han evolucionat,
com tot. Per exemple, pel que fa
als materials, hem passat del guix
tradicional a un material que mai
hauríem pensat que funcionés i
que es fa servir com a aïllant en
les construccions. Em refereixo al
poliestirè, que té molts avantatges:
no embruta, és molt fàcil de manipular, etc. Es fica en unes planxes i es manipula amb només un
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soldador, un dissolvent i un cúter.
Amb aquestes eines bàsiques treballem i ho fem pràcticament tot.
Parla'm una mica de la teva
faceta de mestre. Qui s'acostuma a apuntar a les teves
classes?
Des del mes de maig, imparteixo
classes a l'associació. Hi ha dos tipus de curs: un on ensenyo a fer
diorames i on ve la gent més gran,
i un d’iniciació, on venen persones
de totes les edats, des de nens fins
a gent gran.
Creus que la tradició pessebrista s'acabarà perdent?
No ho crec. Molta gent encara posa a
casa seva el típic tros de molsa amb

unes figuretes a sobre quan ve el
Nadal. O sigui que des del punt de
vista tradicional no és un costum
que es pugui perdre aviat. Una altra
cosa és fer el pessebre des del punt
de vista artístic.
Què podrem veure aquest
Nadal a l'exposició que organitza cada any l'associació?
Aquest any hi ha algunes novetats.
Per exemple, hem muntat un pessebre-holograma. D’altra banda, gràcies a la col·laboració de l'Associació
d'Amics del Caganer, també acollim
una mostra dedicada a aquestes
figures. Tenim preparada una selecció de 500 caganers diferents. De
fet, és una de les exposicions més
grans que es fan a Catalunya. | Red.

Els horaris
L'exposició de pessebres i
diorames de l'Associació de
Pessebristes de Mataró està
oberta tots els diumenges i
festius (de les 11 a les 14 hores),
excepte l'1 i el 6 de gener. Entre
setmana, del 23 de desembre
fins al 5 de gener, es pot visitar
entre les 17 i les 20.30 hores.
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Aj. de Mataró

El concert de Partidaris, cita clau per Sant Esteve
El grup maresmenc aterrarà a l'escenari de la Sala Clap dijous que ve, dia 26 de
desembre, a les 20 h
Nadal: Redacció

Partidaris ens torna a proposar,
per Sant Esteve, una vetllada de cançó protesta, compromís i llibertat.
Aquesta vegada en format sextet, el
grup maresmenc aterra a la Sala Clap
dijous que ve, dia 26 de desembre, a
les 20 h per repassar alguns dels temes
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que els han acompanyat durant 17
anys de trajectòria.
Energia, reivindicació i honestedat són els elements clau de la
seva aposta. Amb un directe sòlid,
que beu de l’essència de la música
d’autor i la visió contemporània dels
seus músics, Partidaris interpreta

versions d'autors tan coneguts com
Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montllor,
Ismael Serrano o Paco Ibáñez; cançons de sempre transportades de
manera valenta i sense nostàlgia als
nostres dies. Nous arranjaments que
ens fan redescobrir aquelles cançons
que crèiem immutables. | Red.
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Creu Roja Joventut repartirà joguines a més de
25.000 infants de Catalunya durant aquestes festes
La campanya també pretén sensibilitzar sobre la importància educativa de la joguina
com a eina per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat

Tot 13 i 14 Nadal Creu Roja.indd 2
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Nadal: Social.cat / AMIC

La Joguina Educativa, campanya desenvolupada per Creu Roja Joventut
de Catalunya pretén, un any més, garantir el dret dels infants al joc i recollir
joguines per a infants en situació de
vulnerabilitat. L'objectiu principal és
fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per
treballar la tolerància, el respecte
i la igualtat. Amb el lema "Els
seus drets en joc", la campanya recollirà i distribuirà
joguines noves no bèl·liques,
no sexistes, sostenibles i cooperatives entre infants en situació de
vulnerabilitat de tot Catalunya. Podeu
consultar els punts de recollida a la
pàgina web Lajoguinaeducativa.org
fins al 4 de gener.
Més enllà de la recollida i el repartiment de joguines, la campanya vol posar èmfasi en el dret dels infants a jugar i
el valor educatiu del joc, emmarcant-se
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en el projecte de La Joguina Educativa
que Creu Roja Joventut desenvolupa
durant tot l'any. Per aquest motiu, solliciten que les joguines siguin noves –
tenint en compte que els infants tenen
dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica
de les seves famílies– no bèl·liques,
no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc en grup.
Hi participaran més de 1.500
persones voluntàries de 83
assemblees de la Creu Roja
a Catalunya, que faran que
la campanya arribi a més de
400 municipis catalans i a més
de 25.000 infants.
Enguany, per primer cop, la SER a
Catalunya participarà en la campanya
com a mitjà col·laborador per fer-ne
difusió i proporcionar-hi cobertura
informativa. A més, l'emissora de
ràdio, que ha estat històricament
vinculada a la campanya Cap Nen
Sense Joguina de Barcelona, organitzarà activitats arreu del país per

recaptar joguines en benefici de Creu
Roja Joventut. D'aquesta manera es
volen promoure sinergies conjuntes
entre Creu Roja Joventut i la SER a
Catalunya per donar visibilitat a les
respectives campanyes de recollida
de joguines i aconseguir arribar a
més de 35.000 infants a tot Catalunya.
Diferents
fórmules
de
col·laboració
Per donar el tret de sortida a la campanya, l'associació Actua va col·laborar
un any més organitzant el concert
solidari "Actua amb el cor", que va
tenir lloc el dilluns 9 de desembre a
les 20.30 h a la Sala Barts.
A més de sol·licitar la implicació
de la ciutadania, Creu Roja Joventut
demana la col·laboració d'empreses,
comerços i entitats. Aquest suport pot
adoptar diferents fórmules: des de la
donació de joguines, fins a aportacions
econòmiques passant per la cessió d'espais per a la recollida o de vehicles de
transport, entre d'altres. | AMIC
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Les propostes musicals que no et pots perdre
Els concerts de Nadal o les "Nadales al carrer" són alguns dels actes locals que
apleguen més mataronins durant aquestes festes
Nadal: Redacció

La música és un ingredient imprescindible en època de festes. És per això
que, a finals de desembre, diverses entitats locals preparen any rere any els
seus concerts o ballades amb un únic
objectiu: gaudir encara més del Nadal
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a la ciutat. A tall d'exemple, aquest
dissabte, dia 21 al vespre, músics
de diverses colles institucionals i altres col·lectius uniran
forces per oferir les ja tradicionals "Nadales al carrer" pel
centre històric de Mataró. A
les 20 h es trobaran tots a la plaça

Santa Anna, on hi haurà una tocada
conjunta final amb la qual es clourà aquest acte organitzat pels
Grallers de la Momerota, amb
la col·laboració dels Garrofers
i els músics dels Cavallets.
Una alternativa per al mateix dia és el Concert de Nadal, que
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anirà a càrrec de la Coral La Nota i la
Coral Canticela, de la Sagrada Família
de Barcelona. A partir de les 20.30 hores, el Col·legi Cor de Maria acollirà
una actuació en la qual les cançons
nadalenques seran les protagonistes,
sota la direcció de Gabriel Miralles i
amb Anna Puig al piano.
D'altra banda, diumenge 22 de
desembre al migdia està prevista la
Ballada de Nadal de la Cobla Ciutat de
Girona a la plaça Santa Anna. L'acte

està organitzat per la Federació d’Entitats Sardanistes i Dansa Tradicional
Catalana de Mataró, amb la collaboració de l'Ajuntament. A la mateixa hora, també hi ha programat un
segon Concert de Nadal de la Coral
La Nota, aquest cop a l'Ermita de
Sant Simó.
Per últim, entre les activitats musicals destacades, hi trobem
un altre Concert de Nadal, a
l'església de Sant Josep. Durant

l'actuació, que tindrà lloc dimarts
24 de desembre a les 20.30 hores,
el Cor Madrigalista de Mataró interpretarà temes de diversos països
del món. | Red.

I el dia 27 de desembre...

Aj. de Mataró
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El divendres dia 27 de desembre, a les 18 hores a la plaça de
Santa Maria, Les Sueques de la
Plana ens oferiran un ball de
Nadal únic. El duet de ball folk,
integrat per la Coloma Bertran al
violí i la Guida Sellarès a l'acordió diatònic, s'ha endinsat al
cançoner popular per trobar les
melodies més ballables.

18/12/19 18:35

Els comerços de Mataró amplien horaris per Nadal
El diumenge 22 de desembre obriran durant tot dia i el dia 24 no tancaran al migdia
mentre que el dia 24, abans de Nadal,
mantindran obert al migdia.

Nadal: Redacció

Els menys previsors estan de sort.
Queden pocs dies per Nadal i per comprar tot allò que necessitem. La bona
notícia és que els comerços adherits
a l'entitat Negoci Empresa Mataró
(NEM) obriran aquest diumenge dia
22 durant l'horari comercial habitual,

Canvis en les activitats
D'altra banda, NEM ha organitzat per
a aquests dies diverses activitats però
algunes han patit canvis. A causa de la
previsió de pluja per a aquest divendres, el Tió Gegant Solidari es farà el

dilluns 23 de desembre. A partir de
les 18 h, el trobareu a la Riera (cantonada amb c/Argentona).
La Festa del Pare Noel, prevista per
aquest dissabte 21 es manté programada. De 18 a 20 h, la canalla podrà
gaudir a la plaça de Cuba del lliurament de cartes al Pare Noel, animació
infantil i moltes sorpreses més. | Red.
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Música amb història al Teatre Monumental
El Cor Ciutat de Mataró recupera el manuscrit de la música per a 'Els Pastorets',
de Cristòfor Taltabull, aquest dissabte 21 de desembre a les 19.30 h

Nadal: Redacció

El Cor Ciutat de Mataró recuperarà aquest dissabte, dia 21 de desembre a les 19.30 h, la música d''Els
Pastorets', de Cristòfor Taltabull.
Ho farà al Teatre Monumental, sota
la batuta de Jordi Lluch i gràcies
a la col·laboració del tenor mataroní Josep Fadó, l’Orquestra de
Cambra Terrassa 48 (dirigida per
Quim Térmens), la Coral Belles
Arts de Sabadell i la Coral Regina
de Manlleu.
L'origen de la composició
Registrada a la Societat d'Autors
com a 'Misterio de la redención',
aquesta obra es va estrenar el 1942
a Catalunya. Es tracta d'una època
de postguerra, durant la qual la
música va ser un dels àmbits que
més van patir. A tall d'exemple,

Tot 19 i 20 Nadal Recuperació.indd 2
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Acompanyants
de luxe
El Cor Ciutat de Mataró
comptarà amb la
col·laboració de diverses
corals i orquestres

l'Orfeó Català havia estat clausurat,
l'Orquestra Pau Casals havia desaparegut, i alguns músics havien
estat desterrats o exiliats.
A Mataró, als anys quaranta, es
plantà cara a aquesta situació amb
dues formacions musicals (una
d'instrumental i una de coral) que
dirigia Domènec Rovira, músic
mataroní i alumne de Cristòfor
Taltabull (que havia estat en contacte directe amb Reger, Debussy,
Ravel i Stravinski). L'amistat entre
els dos músics és la clau de volta
d'aquesta història. De fet, va ser
Rovira qui va encomanar-li al seu
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mestre un encàrrec molt especial
procedent del Foment Mataroní:
compondre la música de l'obra
'Els Pastorets'.
La composició consta d'un pròleg, tres actes i apoteosi, escrits per
a solistes, cor i orquestra, en què
destaca la 'Dansa dels espectres',
un passatge musical brillantíssim.

Després de la seva estrena, la
música signada per Taltabull va
quedar soterrada en l'oblit. A hores d'ara està tot a punt per fer-la
reviure i és per això que les entrades per assistir a l'espectacle del
Monumental ja es poden comprar a
les oficines de Cultura (o una hora
abans a taquilla). | Red.
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Tot a punt per a la Cursa de Cap d’Any de Mataró
Després d'una primera edició exitosa, el Centre Atlètic Laietània, amb el suport de
Gesport i l'Ajuntament de Mataró, ha organitzat una nova cursa el 29 de desembre

Tot 21 i 22 Nadal Cursa.indd 2
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Nadal: Redacció

La segona edició de la Cursa
de Cap d'Any de Mataró escalfa
motors. Després d'una primera convocatòria que va tenir un
alt seguiment, el Centre Atlètic
Laietània, juntament amb el suport de Gesport i l'Ajuntament de
Mataró, n'ha preparat una altra per
al pròxim 29 de desembre.
Punt d'arribada i sortida
Amb sortida i arribada a l'esplanada del TecnoCampus, aquesta
cursa de 5 quilòmetres tindrà lloc
entre les 10 i les 11 del matí i aplegarà, com a màxim, un total de 600
corredors. Aquells que hi vulguin
participar poden apuntar-s'hi omplint el formulari d'inscripció que
trobaran al web www.cursacapdanymataro.cat.
Segons han informat els organitzadors, el dorsal inclou una
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samarreta de la Cursa de Cap d'Any,
una bossa amb obsequis de les entitats i empreses col·laboradores,
un bitllet gratuït d'anada i tornada
per als participants amb el servei
municipal de Mataró Bus des de
qualsevol parada i línia, i l'avituallament de beguda i fruita a
l’arribada.
Recollida de dorsals i premis
La recollida de dorsals s'haurà de
fer a Drivim Mataró (número 103

de l'avinguda del Maresme) dissabte
28 de desembre, o diumenge 29 de
desembre a partir de les 8.30 hores
al punt de recollida de dorsals de la
cursa al TecnoCampus.
La segona Cursa de Cap d'Any de
Mataró serà l'última prova puntuable
del Circuit Maresmenc de Curses. Els
premis d’aquesta lliga organitzada
per Gesport s'atorgaran a la primera Cursa del Circuit Maresmenc de
Curses, que se celebrarà el 2020 a
Caldes d’Estrac. | Red.

La cursa començarà a les
10 h i el recorregut serà
de 5 quilòmetres
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Consells per brillar aquestes
festes

Pren nota d'aquests trucs per poder lluir com mai en
aquesta època de l'any.
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Normalment, durant aquestes
dates anem molt més de bòlit i no
podem dedicar tot el temps que
voldríem a cuidar-nos. Si segueixes
aquests senzills passos, en tindràs
prou amb un parell d'hores abans
de la festa:
- Neteja't la cara amb un producte
en escuma i, a continuació, una
llet o crema netejadora. Tonifica
la pell i asseca-la amb un mocador de paper.
- Fes-te un píling facial i a continuació aplica't una màscara, per
exemple, il·luminadora. Amb la
màscara posada, submergeix-te
en bany d'escuma relaxant. Si estàs relaxada, la teva pell ho reflectirà amb més lluminositat i trets

18/12/19 17:00
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sense crispacions. Recorda que la
temperatura de la banyera no ha
de superar els 38 °C.
- Fora de l'aigua, eixuga't la cara i
el cos suaument, amb una lleugera
pressió. Posa't crema hidratant, si
pot ser de la mateixa gamma del
perfum que utilitzaràs.
- Si has decidit anar a la perruqueria
perquè et facin un pentinat especial, podràs saltar-te aquest pas. Si
per contra penses pentinar-te tu
mateixa, posa't en marxa.
- Ja estàs pentinada. Ara enretira't els cabells de la cara, almenys
momentàniament, per procedir al
maquillatge. Després ja et retocaràs
el pentinat.
- Arriba el moment d'utilitzar el
cosmètic imprescindible per aconseguir un èxit rotund en el nostre
aspecte: els cosmètics flaix en forma d'ampolla monodosis.
- Ara ja pots utilitzar el color. Cal
començar pel fons de maquillatge,
que ha de ser com més semblant
millor al teu to natural de pell. A
sobre hi pots fer alguna correcció, com per exemple de granets o
d'ulleres, difuminar-les perfectament donant-hi copets. També pots
il·luminar algunes zones del rostre
perquè tinguin més protagonisme.
A continuació, procedeix a posar
color a ulls, galtes i llavis.
Tres idees que et poden ajudar
1. És convenient preparar el rostre
amb una higiene facial realitzada en
un saló de bellesa. La pell resplendirà molt més i qualsevol cosmètic
actuarà de forma més eficaç.
2. Si et vols maquillar d'una forma
especial, fes una prova uns dies
abans per veure quin és el resultat.
3. Porta sempre a la bossa una barra de llavis per als retocs i uns pols
translúcids per neutralitzar possibles lluentors en el teu maquillatge
durant la festa. | AMIC/Red.
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Bon profit!
Gastronomia: Redacció

Ja ho teniu tot a punt? Només queden uns quants
dies perquè esclati la festa al voltant de la taula.
Nadal i Sant Esteve, les primeres cites gastronòmiques de les festes, són a tocar. Si no has estat
previsor, val més que t'afanyis a enllestir tot allò
que necessites: els ingredients per elaborar els
teus plats, torrons i neules per acabar els àpats
de la millor manera, i beguda de primera qualitat per brindar amb la família i amics. I si ets dels
que prefereix que el menjar el preparin els que
en saben, ja pots agafar el telèfon i encarregar el
menú al teu restaurant.
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Quin és el millor maridatge per a les
postres de Nadal?
Els torrons, que endolceixen les sobretaules d'aquesta època de l'any, també
mereixen l'acompanyament d'una bona beguda

Nadal: Redacció

Quan arriba l'hora de les postres de Nadal, els
torrons, massapans, neules o altres dolços no són
els únics que entren en escena. També ho fan les
begudes, especialment el vi i el cava, imprescindibles a taula durant els àpats.
Si sou més de cava, la recomanació és no apostar per bruts natures, ja que no tenen gaire sucre i
això fa que l'equilibri de l'escumós i les postres es
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trenqui. En aquest sentit, l'opció més adequada
són els caves escumosos dolços, que tenen més
de 50 grams de sucre per litre.
Tot i que el maridatge de torrons s'acostuma a
fer amb cava, si sou més de vi, hauríeu de triar una
varietat dolça, per exemple el moscatell (perfecte
per al torró de Xixona, per exemple).
D'altra banda, si estem davant d'un torró de
xocolata o que porti una mica de licor, el vi negre
no decebrà cap dels convidats. | Red.
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Productes
ecològics, també
per Nadal
Veritas disposa d'una gran varietat
de productes amb certificació 100%
ecològica. Aquestes festes, sorprèn els
convidats amb els seus torrons ecològics.
Nadal: Publireportatge

L’alimentació ecològica és una opció imprescindible per als qui volen dur una vida saludable i
contribuir a un entorn sostenible. Per això, Veritas
promou una agricultura ecològica responsable i
socialment justa i té com a principal compromís
aportar els millors productes per fer-ho possible.
En aquest sentit, la relació amb els seus proveïdors i clients està basada en els vincles humans,
per sobre dels comercials.

Beneficis d'una alimentació ecològica
Els aliments ecològics s'assimilen amb més facilitat, ja que no han estat tractats amb productes químics de síntesi. Fins i tot són més rics en
vitamines, minerals i tenen una concentració
d'antioxidants més gran.
Veritas ofereix gran diversitat de productes, amb
més de 4.500 referències, tots ells amb certificació de producció 100% ecològica. A més a més,
cada setmana incorporen nous productes a la
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Productes nadalencs de Veritas.

Cedida

seva oferta, tots seleccionats amb molta cura per
oferir la millor qualitat i propietats nutricionals.

Troba el teu Nadal a Veritas
Per les festes nadalenques, la companyia també
disposa de tots aquells productes tradicionals
que omplen la nostra taula en dates assenyalades, mantenint el seu compromís amb la qualitat. A Veritas hi trobareu torrons elaborats al
seu obrador, com el clàssic de crema cremada i
el de coco i xocolata, la seva especialitat. A més,
un dels serveis estrella per a aquestes dates és la
possibilitat de fer paneres de Nadal a mida i de
manera personalitzada.
A totes les botigues hi trobareu personal especialitzat per assessorar aquells que ho necessitin. | Red.
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Mercabarna preveu distribuir més de
100.000 tones de frescos per Nadal
El marisc serà de nou el gran protagonista a les taules catalanes i les minihortalisses
de colors la principal novetat

Majoristes de peix de Mercabarna.

Nadal: ACN

Els majoristes de peix i marisc,
fruites i hortalisses, i carn i aviram
de Mercabarna preveuen distribuir
més de 100.000 tones de producte
fresc aquest Nadal, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Pel que fa als preus, es mantindran estables, amb els increments
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habituals del peix i el marisc fresc
per l'augment de la demanda. Un
dels productes que més s'encarirà,
entorn del 20%, és l'orada salvatge,
a causa de la reducció de les captures pels forts temporals al nord
d'Europa. Per contra, les cloïsses i
les ostres seran un 14% i un 5% més
barates respectivament. Pel que fa a
les fruites, la pinya s'encarirà després

d'anys a preus molt baixos.
Aquest any, per primer cop, els
venedors de carn i aviram, que tot i
no tenir mercat central mouen xifres
importants, s'han sumat a la roda
de premsa per explicar la previsió
de vendes. L'altra novetat ha estat
la presència de Carme Ruscalleda
que enguany ha estat l'encarregada de presentar algunes receptes.
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Peix i marisc
Àngel Máñez, president del gremi de
majoristes del peix, ha explicat que
aquest Nadal preveuen comercialitzar 6.700 tones de producte fresc i
congelat, un 2% més que l'any passat. Del total, un 85% serà producte
fresc i la resta congelat.
Sobre els preus, Máñez ha destacat que en general es mantindran
estables respecte de l'any passat o
lleugerament més baixos (entre un
5% i un 9%), amb els increments
habituals d'alguns productes com
el besuc o l'orada. Per contra, l'escamarlà, la gamba llagostinera, les
cloïsses o les ostres s'abaratiran.

Fruites i verdures
Els majoristes de fruites i verdures
preveuen un bon Nadal i superar les
90.000 tones de producte comercialitzat, gairebé un 5% més que l'any
passat. Les fruites més venudes seran un Nadal més la pinya, de la
qual esperen comercialitzar més de
1.000 tones, i el raïm blanc d'Alacant.
La principal novetat d'enguany
seran les minihortalisses de colors,
com les pastanagues, els cogombres,
les coliflors liles o les bledes vermelles, que compartiran protagonisme
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amb els tomàquets xerris, molt demanats els últims anys.
Per tercer any consecutiu, els fruits
vermells seran un dels productes
estrella. Només de gerds, el més popular, n'esperen comercialitzar més
de 240 tones, amb uns preus entre
un 10% i un 20% més baixos.

Carn
El sector de la carn preveu distribuir unes 3.500 tones de producte.
Un 70% correspondrà a peces de
boví (vedella i bou) i la resta sobretot a cabrit i xai. Segons ha explicat Enric Capolons, representant
dels venedors, els preus baixaran

lleugerament en el cas de la vedella
i pujaran en el cas del xai i el cabrit.

Aviram
El representant dels venedors
d'aviram, Josep Capdevila, ha
explicat que el Nadal "és la festa
major" d'aquest producte, del qual
esperen vendre unes 15.000 unitats
(100 tones), un 5% més que l'any
passat. Capdevila ha recomanat
als consumidors que apostin per
aus criades a l'aire lliure com els
capons, la pularda, el gall dindi de
pagès o l'oca, perquè són animals
que s'han criat "feliços" i tenen
una carn saludable i tendra.| ACN
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El torró amb gust
mataroní
Els últims quatre anys, Casa Graupera
ha dedicat el torró d'autor a la ciutat de
Mataró i a la seva història
Nadal: Redacció

El torró de creació de la Casa Graupera és ja
una tradició de les festes nadalenques a Mataró.
Des del 1993, van engegar l'entusiasta idea de
sorprendre cada Nadal amb una creació nova i
diferent, inspirada en temàtiques variades. Un
repte que cada any afronten amb una gran motivació i il·lusió des de l'obrador.
En els últims quatre anys, Casa Graupera ha decidit dedicar aquesta creació a la història de Mataró,
tot fent un recorregut per moments i elements que
han marcat la ciutat.

El mar, protagonista del 2019
Aquest any, el torró de creació està inspirat en
el mar, element que va ser clau per al desenvolupament de la ciutat, però que també va portar
perills per a la població.
Al llarg dels anys, el mar ha servit com a entrada
de mercaderies i font d'alimentació a través de la
pesca, però també ha estat la via d'entrada per a incursions pirates i l'arribada de tempestats. El torró
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“La vida cara el mar”, dedicat a la coca de
Mataró, és el torró de creació del 2019
porta per nom "La vida cara el mar", i està dedicat a
la Coca, l'exvot mariner considerat dels més antics
d'Europa i que segons la teoria més estesa es trobava a l'ermita de Sant Simó. Aquesta dedicatòria
ens trasllada al segle XV, en el qual va ser construïda
aquesta embarcació.
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Els quatre torrons dedicats a Mataró
Per a aquells que desitgin fer un dolç recorregut per la història de la ciutat, Casa Graupera
ha preparat una capsa d'edició especial amb
els quatre torrons amb accent mataroní. A més
del torró d'enguany, els tres anteriors van ser:

· El torró “Postals de
Nadal” (2016), inspirat en la gran nevada
del 1962, el qual és de
gust de maduixa, fruita típica del Maresme.
·

El torró “El tèxtil 1895”
(2017), una creació de crema
catalana i cafè amb cruixent
de neula que homenatge les
postres de finals del segle
XIX, quan el Modernisme i el
tèxtil eren referents a Mataró.
Productes inspirats en Mataró de Casa Graupera.

Dani Ferrer

· El torró “El progrés” (2017),
Per apropar-se a aquesta època, Casa Graupera
ha escollit el gust del pastís de llimona per simbolitzar la frescor del mar. Es tracta d'una ganache
de llimona amb limoncello, amb galeta i crema
de llimona, tot envoltat de xocolata negra. A més
del torró, també es poden comprar neules farcides
amb el nom "Mataró vist des del mar" i "la Coca de
Sant Simó". | Red.

Tot a Taula 7 i 8 Graupera.indd 2

inspirat en l'arribada del tren
a la ciutat el 1848. El gust de
tres xocolates amb "quicos",
amb el soroll cruixent que
fa quan es menja, recorda
la sensació d'estar dins un
tren en moviment.
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CONCURS

africaeme

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

guanya
el premi de
PEIX AND CHIPS
“Tarta mousse
Ferrero Rocher saludable”

la_cocina_de_lula

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

guanya
el premi de
TUBAU
“Croquetas de arroz con leche”

Anuncia't
al

A

tau l a
Tel. 937 961 642
info@totmataro.cat

Tot a taula Instagram 1897.indd 2
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Festes!
C. Barcelona, 50, Mataró (Plaça de la peixateria) · M 619 981 723
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El llibre
VEG. Recetas fáciles y
deliciosas con verduras
El reconegut xef britànic Jamie Oliver acaba de
publicar un nou llibre, aquesta vegada dedicat a
preparar plats en els quals les verdures són les
protagonistes. El cuiner s'ha inspirat en receptes
originàries de diferents parts del món i proposa
als lectors una gran varietat de possibilitats per no
trobar a faltar la carn o el peix, ni tan sols en una
època tan festiva com aquesta.

EL CONSELL
DE
ALIMENTS PER POTENCIAR LES
TEVES DEFENSES
Una alimentació rica en vitamina C i altres nutrients antiinflamatoris t’ajuda a cuidar activament el sistema immunitari i et permet fer front a refredats, grips i al·lèrgies
estacionals. Si bé contraiem refredats i grips en el moment
en què entrem en contacte amb un virus, els símptomes que
generen (mucositat nasal, calfreds, mal de cap i de gola)
estan provocats per una sèrie de reaccions químiques pròpies del sistema inmunitari i responsables de la inflamació.

Aliments per potenciar les teves
defenses
Un dels nutrients fonamentals per gaudir d’una immunitat saludable és la vitamina C, un potent antioxidant que
no només actua contra els radicals lliures que acceleren
l’envelliment cel·lular, sinó que també té un gran efecte
antiinflamatori. Es troba en els cítrics, la papaia, el bròcoli,
la col, el julivert, les ametlles i els espinacs.

Consell patrocinat per:
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Per què cal seguir una dieta 70
antiinflamatòria?
Quan la vitamina C és un bàsic en la teva alimentació, augmenten les seves reserves per enfrontar-te al fred. Però si
fas una dieta proinflamatòria aquesta provisió s’utilitzarà
per contrarestar-la. És recomenable seguir una dieta antiinflamatòria que redueixi els nivells d’inflamació i faciliti
que les afeccions víriques no siguin tan acusades. Una dieta
antiinflamatòria té vegetals (rics en vitamina C), llegums i
cereals integrals. Tampoc hi pot faltar la cúrcuma, pel seu
potencial antiinflamatori i digestiu. La carn està limitada i
s’eliminen els processats i fregits.

Llimonada de cúrcuma
Aquest Nadal sorprèn els teus convidats amb una beguda plena de vitamina C i altres nutrients antiinflamatoris.

• Ingredients:
60 ml de suc de llimona fresc
60 ml de suc de taronja fresc
730 ml d’aigua mineral
2 cullerades soperes de cúrcuma fresca
2 cullerades soperes de mel crua
1 cullerada petita de gingebre fresc
Sal marina
• Elaboració:
- Ratlla finament la cúrcuma i el gingebre, posa’ls en un
recipient i aboca-hi l’aigua bullent amb un pessic de sal.
- Sense tapar, manten-los bullint durant 10 minuts.
- Incorpora-hi la mel i remena-ho fins que es dissolgui.
- Cola la barreja i deixa que es refredi a temperatura ambient.
- Afegeix-hi els sucs de llimona i taronja acabats d’esprémer.
- La llimonada es conserva a la nevera fins a una setmana
i si vols prendre-la calenta posa’n 120 ml en una tassa i
emplena-la fins dalt amb aigua bullent.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

18/12/19 20:11

Reportatge

Un Nadal diferent
Moltes vegades, pensem en les festes de Nadal com
una reunió familiar, àpats en família i tradicions
catalanes. Però hi ha moltes persones que per motius
diversos, celebren aquests dies de manera diferent.
Text: G. Ferrer
Fotos: Daniel Ferrer // Cedida

No tothom viu el Nadal de la mateixa manera. Moltes persones es troben lluny de
casa o de la família durant aquestes dates,
o segueixen tradicions diferents de les catalanes. En aquest grup hi trobem en Manish
Jindal, d'origen indi i resident a Mataró, o
el cas d'en Jordi Rabasa, mataroní que ja
fa 25 anys que viu a Àustria.
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A més a més, també hi ha totes aquelles
persones a les quals els toca treballar
durant el dia de Nadal. Professions que
no paren mai, que hi són sempre, com
per exemple les de l'àmbit de la sanitat.
Aquest serà el segon Nadal que la Srijana,
una jove infermera d'Arenys de Mar, treballarà a l'hospital.
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Srijana Julià: al costat de les persones
Fa dos anys que la Srijana Julià i Roura, d'Arenys
de Mar, treballa d'infermera a l'Hospital de Mataró,
on va començar després d'acabar la carrera. Durant
les festes de Nadal, molts professionals de la sanitat, però també d'altres sectors com per exemple
els bombers, la policia o el sector de la restauració,
han de treballar. Aquest és el cas de la Srijana, que
serà el segon 25 de desembre que treballarà. “Per
una banda, com que no tinc gaire responsabilitat,
no tinc ﬁlls ni haig de preparar dinars, no em sento
malament i a més guanyo un extra de sou”, explica.
Quan la Srijana va triar aquest sector, ja coneixia
la diﬁcultat dels horaris, ja que la seva mare i altres
familiars seus es dediquen al món sanitari. Així i tot,
va decidir estudiar infermeria perquè "volia fer alguna
cosa humanitària, ajudar les persones". Assegura que
no és vocacional, sinó que el que li agrada és ajudar la
gent quan ho necessita i és així com se sent realitzada.
L'hospital està obert 24 h, els 365 dies de l'any
i “encara que sigui Nadal, els pacients hi són”. “I si
has de córrer –apunta l'entrevistada– corres igual”.
La Srijana explica que més o menys sempre tenen

el mateix volum de feina, però que intenten viure
aquests dies de manera diferent i “animar una mica
les unitats”. Per això, els treballadors engalanen
l'Hospital i el transformen en un espai més agradable
per als pacients, canten nadales i incorporen detalls
nadalencs en el seu uniforme de bata blanca, com
ara barrets de Pare Noel o diademes amb banyes
de ren. A més, per a aquells pacients que tenen una
dieta bàsica (amb menjar de tota mena sense risc per
les seves patologies), ofereixen un menú nadalenc en
què no falten la sopa de galets i el torró.
Un altre tema que apunta la Srijana és com ho
viuen els pacients. “Als matins sol venir la família,
els porten regals i passen l’estona amb ells, però al
migdia marxen. Crec que en aquest moment senten
tristesa per les dates, que són especials, però cada
pacient és diferent”, relata.

Per Nadal intentem
transformar l’hospital
perquè sigui més agradable
per als pacients"

La Srijana a la unitat 5 de l'Hospital de Mataró.
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En Manish, el dia que va anar a buscar l'arbre de Nadal per decorar a casa seva.

Manish: enamorat de les tradicions
En Manish Jindal és del nord de l'Índia, d'una ciutat
molt a prop de les muntanyes de l'Himàlaia, però
des dels 21 anys ha estat vivint a diferents llocs del
món per motius laborals. Primer va estar-se dos anys
a Londres, després cinc a Nova York i el setembre
del 2015 va arribar a Barcelona, on va estudiar un
MBA i on treballa actualment. A Mataró, en concret,
va venir-hi a viure fa dos anys, mogut per la que és
avui la seva dona —que de fet no és mataronina,
sinó danesa—.

El tió, d'inici, potser li va costar més d'assimilar,
però assegura que li agrada molt. “És una tradició
una mica estranya –riu– però molt divertida. No és
pas més absurd que el concepte de Santa Claus”,
apunta. De fet, ﬁns i tot se sap la cançó.
"He celebrat Nadal a Londres, als Estats Units i
l'Índia, tot i que allà no tinc gaires amics cristians,
i a cada lloc és diferent". De Mataró, el que més li
agrada és el "sentiment de comunitat en totes les
festes". Per a en Manish, és molt important endinsar-se en la cultura del país on viu i també en la seva
llengua —parla castellà i està aprenent el català—.
Per a ell, és una qüestió de "respecte".

"Al nord de l'Índia no hi ha gaires cristians —la seva
mare és hinduista i el seu pare jainista—, però tot i això
celebrem el Nadal", explica Manish. Munten l'arbre,
decoren la casa amb motius nadalencs i el dia 25 es
troben els regals sota l'arbre. "En general, a l'Índia, celebrem totes les festes de totes les religions", afegeix.

Per als àpats nadalencs, a casa en Manish
acostumen a fer plats típics danesos. El
torró, però, no hi falta. El seu preferit és el
Suchard d'ametlles senceres.

Endinsant-se en la cultura catalana
Quan va arribar a Barcelona, en Manish va descobrir
més tradicions nadalenques que ﬁns aleshores no
coneixia: els Reis i el tió. “M'agrada el concepte dels
Reis, és més històric que el pare Noel”, observa. Cada
any, en Manish va a veure la cavalcada i ara mateix
se sent molt emocionat per començar a celebrar-ho
amb el seu ﬁll els pròxims anys, que naixerà al gener.
Serà, segurament, el millor regal de Reis per a ell.

Com que a casa tenen una barreja cultural important, de moment celebren el Nadal més a l'estil danès: el dia 24 a la nit sopen ànec, plat típic d'aquell
dia, i canten i ballen nadales al voltant de l'arbre. Els
elements que sí que han adoptat més són els dolços. El torró no els falta a casa, sobretot el Suchard
d'ametlles senceres, el preferit d'en Manish. De raïm,
per Cap d'Any, també en mengen.
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Jordi: de Mataró a Àustria
En Jordi Rabasa és “100% Mataroní”, però ja fa
25 anys que viu a Àustria, en un poble a 90 km de
Viena. S'hi va mudar per amor, i allà ha format la
seva pròpia família, amb la seva dona i els seus
dos fills, de 24 i 19 anys.
En aquestes dates assenyalades no és fàcil estar
lluny de casa, però en Jordi assegura que s'ha acomodat totalment a les tradicions austríaques. "Al
començament sí que sentia nostàlgia, però ara estic
tan acostumat a estar a aquí que ja no hi penso.
Truco a la meva germana i al meu germà, però ja
no tinc aquella enyorança”, explica. Quan els seus
ﬁlls eren més petits, la família visitava Mataró durant les festes, però ara que ja són grans ho celebren sempre amb la família de la seva dona. I com
que en Jordi ja no estava habituat a fer cagar el
tió, tampoc ho ha transmès als ﬁlls. Els Reis sí que
els han conegut, ja que el dia 5 anaven a veure la
Cavalcada, “però no els ha cridat mai l'atenció”,
assegura.
A Àustria, en Jordi explica que la celebració tradicional és el Christkind. El dia 24 de desembre a
la nit, normalment després de sopar, és quan es
donen els regals, els quals es posen sota l'arbre
–natural, per cert, perquè “els de plàstic estan

Al començament sentia
nostàlgia, però ara ja hi estic
molt acostumat”
mal vistos”–. A més, el 8 de desembre celebren
el Sant Nicolau, una tradició estesa per molts
països d'Europa. Aquest dia, els infants reben
regals petits, com poden ser mandarines, alguna
xocolatina o fruits secs.
Els dies 25 i 26 de desembre i el 6 de gener també són festius, però no ho celebren com a aquí.
Bàsicament, es fan dinars familiars. I tot i que de
les tradicions catalanes no en fan cap, en Jordi
intenta que a taula sí que hi hagi un toc de casa.
“El dia 25, normalment faig escudella o alguna
cosa catalana, amb pica-pica o tapes”, explica. El
tema de dolços, el deixen en mans de la seva dona.
“Hi ha una tradició molt gran de fer galetes i pastissos de tota mena, i estan molt bons”, apunta.
Per al dia de Cap d'Any, en Jordi ha canviat el
raïm (que allà no mengen perquè “sol ser car”) per
un vals. “El típic quan toquen les 12 campanades
és beure cava i després ballar un vals”, detalla.
Segons explica, a la ràdio, després de les campanades, sona Al bell Danubi blau, un vals compost per
Johann Strauss II el 1867, que es balla per tradició.

En Jordi a Àustria, on fa 25 anys que hi viu.
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UN VALOR
A L'ALÇA

L'EQUIP MASCULÍ ÉS CAMPIÓ D'HIVERN
DE 2A DIVISIÓ B, I EL FEMENÍ SURT DE
LA ZONA BAIXA DE LA 2A DIVISIÓ
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Opinió

Josep Gomà
REDACTOR

Repetició instantània
Hi hagi VAR o no n'hi hagi la polèmica sempre està servida
El passat cap de setmana va estar
sobre la taula, una vegada més, la
polèmica en relació al VAR, a l'Instant Replay, o com li vulguem dir a
la revisió de jugades dubtoses.
Quasi tothom està al cas del què
va passar el dissabte a Anoeta amb
el possible penal a Piqué, però, com
que d'això quasi tothom deu tenir
una opinió formada, volia comentar el que es va viure en la final del
mundial d'handbol femení.
Primer de tot dir que l'handbol
en els darrers temps, producte de
canvis reglamentaris, ha guanyat en
velocitat i rapidesa, tot barrejat amb
un gran treball tàctic, que s'aprecia
quan estàs ficat a dins. Té accions
molt espectaculars, més visibles encara a la televisió amb les repeticions a càmera lenta, i hi ha poques
aturades del joc, cosa que fa que els
partits tinguin un ritme de vertigen.
Sí, hi ha duresa, però, pràcticament
sempre, amb noblesa total.
Això ha fet que, deixant a part
les possibles simpaties, s'hagi vist
un gran campionat, arribant al clímax en dues grans semifinals i una
final sensacional entre Holanda i

El Personatge

Espanya, on els dos equips tenien la
possibilitat d'obtenir el títol mundial per primer cop. I tot es va decidir
en una última jugada polèmica...
Amb empat a 29 gols, quan quedaven pocs segons, una jugadora
espanyola va tallar la sacada de la
portera holandesa. Una de les àrbitres, que estava al davant, va considerar que la pilota no havia sortit de
l'àrea, com sembla veient el vídeo, i
això no és vàlid. Va xiular la infracció immediatament... i automàticament és vermella i penal, perquè
es considera acció antiesportiva i
estaven dintre de l'últim mig minut.
I com que en aquest campionat no
hi havia Instant Replay la decisió
era irrevocable. Possiblement massa
dura, perquè la jugadora espanyola
no ho fa pas amb mala fe. Es podria
discutir si una jugada com aquesta,
que decideix un títol mundial, s'hauria de castigar amb penal. Però és el
que diu el reglament...
Holanda, o Països Baixos com es
vulgui, va fer gol i va guanyar el títol, mostrant un cop més el gran potencial en molts esports en l'àmbit
femení d'aquest petit estat.

MARIA ESPINAR

jugadora futsal aliança mataró

MINUT ZERO
Agenda

> Casa

Cam

BÀSQUET: Lliga Femenina 2
ADVISORIA BOET - SEGLE XXI
Dissabte 21 h | 14 h | Pav. Eusebi Millan

FUTBOL SALA: 2a Divisió B Masc.
FUTSAL ALIANÇA - CALVIÀ
Dissabte 21 | 16 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET: Lliga EBA
UE MATARÓ - OLIVAR ZARAGOZA
Dissabte 21 h | 17 h | Palau Josep Mora

HANDBOL: Div. Plata Femenina
JH MATARÓ - SANT VICENÇ
Dissabte21 | 18 h | Pav.Teresa M Roca

TENNIS TAULA: Divisió Honor Est.
QUADIS CNM - IRUN B

Diumenge 22 | 11:30 h | Complex Joan Serra CNM

FUTBOL: 1a Catalana Masc.
CE MATARÓ - VIC

Diumenge 22 | 17 h | Municipal Centenari

FUTBOL: 2a Catalana Masc.
UD MOLINOS - CANYELLES
Diumenge 22 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

UD CIRERA - PARC

Diumenge 22 | 17 h | Municipal Camí del Mig

> Fora
FUTBOL SALA: 2a Divisió Fem.
EIXAMPLE- FUTSAL MATARÓ

Dissabte 21 | 16:15 h | Monestir S.Isabel BCN

HANDBOL: 1a Estatal Masculina
SANT VICENÇ - JH MATARÓ

Dissabte 21 | 18:30 h | Pav. S.Vicenç dels Horts

HOQUEI PATINS: OK Lliga PLata
ARENYS MUNT- CH MATARÓ
Diumenge 22 | 12:15 h | Pav. Arenys Munt

Staff
Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1602 | 2A ÈPOCA
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Futbol sala
2a Divisió B
Campions d'hivern

XI
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a

AGOZA

na
Ç

r Est.

rra CNM

Classificació: FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ, 36; Hospitalet, 31; Lleida,
29; Barceloneta, 23; Manresa, Martorell, CN Sabadell i CE Sabadell, 22;
Cerdanyola, 20, Calvià, 18; La Unión,
17; Mar Dénia, 15; Salou, 14; Pallejà,
13; Ripollet, 11; Santa Coloma, 7.
14a jornada (14 de desembre):
Dissabte a les 16 h, el Calvià (filial del
Palma Futsal de 1a divisió) visita el
Futsal Aliança Mataró al pavelló Teresa
Maria Roca. Serà l’últim partit abans
de marxar de vacances de Nadal i
tornaran a la pista després de Reis.

2a Divisió Fem
A prop de la salvació

i

Molins
Mig

.
RÓ

CN

na

Horts

ata
Ó

t

Classificació: Elx, 34; Esplugues, 31;
Intersala, 28; Castelldefels, 26; Caldes,
22; Castelló, 20, Almassera, 19; Ripollet, 18; Cervera, César Augusta i La
Concòrdia, 17; Hospitalet, 13; Eixample,
12; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, 11; Red
Stars, 5; València, 0.
14a jornada (21 de desembre):
El dissabte, el Futsal Aliança Mataró visita un rival directe, l’Eixample. Les mataronines tenen l’oportunitat de passar per
davant de les de Barcelona i sortir de les
posicions de descens. Després d’aquest
partit, la 2a Divisió farà vacances fins
passats els Reis, quan es disputarà la
darrera jornada de la primera volta.

CONTINUA L'ALEGRIA MATARONINA. | D. FERRER - ARXIU

El Futsal Aliança Mataró no falla i ja és
campió d’hivern
Els mataronins se situen a 5
punts del segon classificat
L’inici no va ser el millor pels mataronins, ja que al minut 4 els locals ja
guanyaven 2-0. Aleshores, els visitants
van començar a generar ocasions i Tolrà
feia pujar la primera diana al minut 12.
Just abans del descans, Campàs i Soler
col·locaven el 2-3, resultat amb què s’arribava a la mitja part, gràcies a l'aturada
de Paquito d'un doble penal.
A la represa, el Cerdanyola va empatar el partit (3-3) però Soler va contestar ràpidament (3-4). Els vermells van
mantenir el marcador amb inferioritat

FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac (1), Paquito,
Miki (2), Oriol, Del Barco, Llibert (1), Tolrà (1),
Campàs (1), Pano, Joel (2), Adria i Novo.

per l’expulsió de Pano, però al recuperar el quart jugador els visitants empataven de nou (4-4). En l'últim tram,
Císcar feia un doblet (4-6) i un minut
més tard Canal s’encarregava del setè
(4-7). El Cerdanyola va seguir-ho intentant, però els vermells van defensar bé
la situació. Abans d’acabar el partit, el
porter Isaac Fernández posava la cirereta amb un gol de camp a camp (4-8).

5
4

L'SPALL Ciutat de Mataró
perd el derbi maresmenc

ela
rdi

CERDANYOLA

Segona victòria consecutiva del femení

3a Divisió Nacional

Els mataronins van tenir un mal inici
de partit. Amb dues expulsions, una
d’elles del porter per doble groga,
va fer que marxessin al descans amb
un parcial de 5 a 0. A la represa, el
Mataró va dominar de manera clara,
col·locant-se 6-4 quan faltaven de 3
minuts pel final. Però el Vilassar va
contestar amb el definitiu 7-4.
Diumenge a les 11.45 hores, el Ciutat
de Mataró rep el Vacarisses.

4
8

FUTSAL ALIANÇA
CERVERA

ALIANÇA MATARÓ: Nedder, Ibañez,
Cris (1), Munné (2), Espinar (1), Irene, Aina,
Cayuela, Geral, Carla (1), Ari i Meri.
SÈNIOR FEMENÍ. | D. FERRER

El Futsal Mataró va sortir molt endollant des de l'inici, firmant el millor joc de
la temporada. L'equip va generar moltes
ocasions i va ser capaç de materialitzar-les.
Munné encetava el marcador amb un gol
matiner al minut 3, i poc després Tortajada
ampliava el resultat (2-0). Minuts més
tard, Munné tornava a fer diana després
d'una gran jugada i Vázquez feia pujar el
quart gol (4-0). Amb aquest resultat, les
mataronines arribaven al descans amb
avantatge i molt bones sensacions.

A la represa, el Cervera va contestar de
seguida amb dos gols seguits als minuts
24 i 25 de partit (4-2). Per tranquil·litzar
la banqueta local, Espinar feia pujar un
altre gol al marcador (5-2). Faltaven 10
minuts i el resultat no era definitiu. Per
error local, un gol en pròpia porteria apropava les lleidatanes. El Futsal va patir en
defensa en l'últim tram, i en el 39 pujava
l'emoció amb un gol visitant (5-4). Per
sort per les mataronines, res va canviar
en els últims segons i els tres punts es
quedaven a Mataró.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.3
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Bàsquet
EBA (C-A)

ROMERO, EL MÉS DESTACAT DEL PARTIT. | D.FERRER

El M. Parc Boet no pot amb l'Igualada
El Mataró Parc Boet va xocar d'inici amb la defensa de l'Igualada, segon
classificat, que deixava els permetia
sumar només 6 punts en el primer tram
de partit. D'aquesta manera, el primer
quart es tancava amb un avantatge visitant de 13 punts (6-19, 10'). Els locals van
reaccionar al segon quart, imposant-se
en atac i reduint la diferència a només
tres punts abans del descans (31-34, 20').
Els d'Igualada no cedien i al tercer quart
aconseguien ampliar la distància (50-58,
30'). Els mataronins encara tenien temps
per remuntar, però els visitants van mantenir el nivell certificant la victòria.
Romero va ser el jugador més destacat

70 MATARÓ PARC BOET
77 IGUALADA
MATARÓ PARC BOET: Puig (4), Aza
(4), Romero (18), Marinovic (11), Rubio
(12) –cinc inicial– Navarro (0), Francisco
(0), Castro (11).
PARCIALS: 6-19, 25-15, 19-24, 20-19.

del conjunt taronja, i també del partit
(18 punts, 9 rebots i 27 de valoració).
El dimecres, quan ja s'havia tancat
l'edició d'aquesta revista, el Boet va jugar
a Arenys el partit ajornat fa quatre jornades. La classificació que compartim no
té en compte el resultat d'aquest partit.

La UEM Germans Homs acumula
una nova derrota a Valls
67 VALLS
57 UEM GERMANS HOMS
MATARÓ PARC BOET: Solé (4), Cabrera (16), Ariño (3), Touré (9), Traver (3)
–cinc inicial– Viñallonga (7), Rodríguez
(0), Ventura (0), Torres (2), Cánovas (4).
PARCIALS: 14-12, 23-7, 19-15, 11-23.
IMATGE D'ARXIU. | D.FERRER

La UE Mataró Germans Homs va
sortir al camp amb mal peu. La pressió
defensiva del Valls i el desencert mataroní
concedia als locals un primer avantatge

de 10 punts. Tot i això, amb un parcial
de 0 a 9 abans d’acabar el quart, els de
Mataró retallaven distàncies (14-12, 10'). El
segon quart, però, marcaria el desenllaç
del partit. Els unionistes no trobaven la
cistella i el Valls marcava el ritme de joc,

L

Segons per la cua

Toca

12a jornada (14 de desembre):
Martinenc - Sese ..................................73-68
Martorell - Maristes .......................... 80-73
Vic - Almozara.......................................73-68
ARENYS - Quart ...................................57-62
Calvià - Esparreguera......................... 98-68
Alfindén - Andorra..............................60-73
M. PARC BOET - Iugalada...................70-77

11a jo
Grana
Sant A
Segle
Unicaj
Almer
Múrcia
GEiEG
Classi
Gran C
Horta
XXI, 15
SORIA
12a jo
L’Advi
dissab

Classificació: Vic i Igualada, 23; Martinenc, 21; Sese i Quart, 20; Martorell, 21;
Maristes, 17; Andorra, Esparreguera i Alfindén, 16; ARENYS i Calvià, 15; MATARÓ
PARC BOET i Almozara, 14.
13a jornada (21 de desembre):
Dissabte a les 20 hores, el Mataró
Parc Boet es desplaça fins a Andorra.

C

EBA (C-B)
Buscant el segon lloc
12a jornada (14 de desembre):
Sants - Roser ......................................... 81-72
Valls - UEM G. HOMS ....................... 67-57
Olivar - Mollet ..................................... 74-70
Salou - Palma........................................90-83
Sant Adrià - Tarragona.........................71-77
Cornellà - Castelldefels .....................84-60
Badalonès - Barberà............................66-62
Classificació: Tarragona, 23; Sant
Adrià, Cornellà, Mollet i UEM G. HOMS,
20; Badalonès, Valls i Salou, 19; Castelldefels, 18; Sants, 16; Palma i Olivar, 15;
Barberà i Roser, 14.
13a jornada (21 de desembre):
Dissabte a les 17 hores, la UEM Germans Homs rep l'Olivar al Josep Mora.

ampliant de mica en mica la diferència
en l’electrònic. El Mataró estava fora de
partit i a la mitja part, l’avantatge local
ja era de gairebé 20 punts (37-19, 20').
A la represa, el Valls seguia ampliant el
marcador (56-34, 30') i la victòria semblava decantar-se clarament cap als locals.
La reacció dels mataronins va arribar a
l’últim quart, durant el qual van anotar
23 punts. Quan faltaven 5 minuts pel
final, la UEM aconseguia retallar la diferència fins als 9 punts, però seria massa
tard per capgirar el marcador. El Valls va
saber mantenir l’avantatge i va endur-se
la victòria (67-57, final).
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Visi

11a jo
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:
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Bàsquet
Lliga Femenina 2
Toca un rival directe
11a jornada (14 de desembre):
Granada - Lima Horta........................ 82-68
Sant Adrià - ADVISORIA BOET ..... 64-50
Segle XXI - Claret ................................. 73-61
Unicaja - Ardoi ..................................... 68-79
Almeria - Gran Canària .....................62-70
Múrcia - Barça......................................60-58
GEiEG - Magec Tías............................. 62-52
Classificació: Sant Adrià, 20; Barça,
Gran Canària i Ardoi, 19; GEiEG i Lima
Horta, 18; Unicaja, 17; Múrcia, 16; Segle
XXI, 15; Granada, Almeria, Claret i ADVISORIA BOET, 14; Magec Tías, 11.
12a jornada (21 de desembre):
L’Advisoria Boet rep el Segle XXI
dissabte a les 14 hores.

Copa Catalunya
Visiten el líder
11a jornada (14 de desembre)
Hospitalet - Grup Barna ....................54-61
Cerdanyola - Igualada....................... 60-56
Joviat - Roser ........................................ 46-73
Draft - Viladecans ................................39-59
UEM C. PONCE - Valls .......................52-68
PREMIÀ - Lleida................................... 69-63
Almeda - Sant Adrià ..............................51-87
Classificació: Viladecans, 21; Sant
Adrià, 20; Lleida, 19; Grup Barna, 18;
Almeda, 17; Draft, Roser, Cerdanyola i
UEM C. PONCE, 16; Hospitalet, Valls i
PREMIÀ, 15; Igualada, 14; Joviat, 13.
12a jornada (20 de desembre):
Divendres a les 20.15 hores, la UEM C.
Ponce es desplaça fins a Viladecans
per enfrontar-se al líder.

PARTIT DISPUTAT AL PAVELLÓ MARINA DE SANT ADRIÀ. |

L’Advisoria Boet perd contra el líder
Les mataronines se situen penúltimes amb una ratxa de 5 derrotes
consecutives
El Sant Adrià va demostrar des de
l’inici la seva superioritat, però l’Advisoria va aguantar el pols per seguir-lo de
ben de prop (21-17, 10'). Però al segon
quart, les mataronines van estancar-se
en atac. La defensa local no les va permetre anotar més de 8 punts en 10 minuts.
Per sort de les maresmenques, les liles
tampoc van estar inspirades de cara a
cistella i la diferència no superava els 10
punts en arribar al descans (34-25, 20').
A la represa, les dones entrenades
per Jordi Vizcaíno veien com les liles
augmentaven de mica en mica la distància, arribant a l’últim quart amb un
resultat difícil de remuntar (52-34, 30').
Les de Mataró ho van intentar, i van ser

64 SANT ADRIÀ
50 ADVISORIA BOET
ADVISORIA BOET: Tejedor (0),
Arbizu (18), Ruano (11), Vila (4), Arias (0)
–cinc inicial– Timoner (0), Checa (10),
Hartmann (7), Rueda (0), Vila (0).
PARCIALS: 21-17, 13-8, 18-9, 12-16.

superiors en l’últim tram, però només
va servir per maquillar el resultat final
(64-50, final).
Les mataronines van tenir un percentatge molt baix d'encert durant el
partit (26% en tirs de camp), i la meitat de les jugadores (5) van quedar-se
sense anotar.
L'Advisoria acumula ja una ratxa
negativa de 5 partits perduts i baixa
fins a la penúltima posició.

La UEM C.Ponce cedeix davant el Valls
52 UEM C. PONCE
68 VALLS
UEM C. PONCE: Ortiz (4), Cuní (8),
Casals (5), Magriña (7), Molina (8) –cinc
inicial– Obiols (2), Coll (14), Martínez
(4), Moya (0). PARCIALS: 12-20, 16-17,
10-17, 14-14.

Les mataronines van a remolc
durant tot el partit

DERROTA AL MORA. | D. FERRER

MANEL EXPÓSITO / FSA

El Valls va encetar el marcador i ja
des de l’inici va aconseguir un petit coixí que aguantaria fins al final del primer
quart (12-20, 10'). La UEM C. Ponce ho

intentava, però la pilota no entrava (0 de
6 en triples al primer període). Al segon
quart, les unionistes van apropar-se en
el marcador, però les visitants no cedien
i contestaven cada intent de les grogues
per revertir la situació (28-37, 20').
La segona part va començar amb la
mateixa dinàmica, amb un estira i arronsa en l’electrònic. Però al segon tram del
tercer quart, un parcial de 2 a 9 per les de
Valls va fer que es distanciessin superant
els 10 punts d’avantatge (38-54, 30'). En
l’últim quart, les de Mataró no van tenir
opcions de canviar el rumb de partit, i van
acabar perdent de 16 punts (52-68, final).
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.5
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Hoquei Patins
OK Lliga Plata

L'EQUIP D'ALBERT LARREA EN RATXA. | D. FERRER

El CH Mataró és el nou líder de
l'OK Lliga Plata Nord
Va guanyar l'Oviedo de forma
rotunda mentre que l'Arenys de
Munt, anterior líder, va perdre
El Club Hoquei Mataró va aconseguir el dissabte al vespre la seva sisena victòria consecutiva, que li permet
enfilar-se fins al lideratge de l'OK Lliga
Plata, al superar a l'Oviedo Booling
Club. L'equip d'Albert Larrea va imposar-se de forma rotunda als asturians
per 9 a 3 i l'Arenys de Munt, que era el
líder, va perdre a la pista del Manlleu, i
ara els mataronins dominen la classificació amb dos punts de marge.
En el partit jugat al Pavelló Jaume
Parera l'equip asturià –que ha tingut
problemes interns amb algun jugador
i encara estan en procés d'adaptació a
la competició, però pot posar les coses
difícils a qualsevol– només va resistir
set minuts, fins a l'empat a un gol a

9
3

CH MATARÓ
OVIEDO BOOLING

CH MATARÓ: Sergi Grané, Oriol Lladó (1),
Èric Florenza, Gerard Cusachs (1), Èrik Gual
(2) equip inicial, Conrad Xicota, Àlex Cantero (1), Bernat Romero (3), Guillem Carbonell
(1) i Martí Almerich.

l'igualar l'inicial de Lladó. Però després
un parcial de 3 a 0 fins al descans –amb
gols de Gual, Cantero i Romero– ja va
obrir un forat clar, basant-se una vegada més en una molt bona defensa.
Això va permetre l'equip local jugar
amb tranquil·litat la segona part, per
acabar guanyant amb solvència i recital
golejador, al que es van unir Carbonell i
Cusachs, fent també Gual el seu segon
gol i Romero dos més.

Victòria valuosa a Lloret de Mar
1
2
DARRER PARTIT A CASA. | D. FERRER

L'equip d'Aleix Castellsaguer tanca
la primera fase i començarà tercer
al grup 1
El CH Mataró visitava Lloret en un
partit que no tenia transcendència per
la classificació final de la primera fase,
però si de cara a la segona fase, ja que
es passa amb els punts que s'han sumat
contra els altres equips del grup que es

CH LLORET
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Ariadna Escalas (p), Marta
Soler, Adriana Chiva, Aina Lleonart (2), Ester
Anglas, Olga Juanola (2) i Paula Lladó (ps).

classifiquen també pel grup 1.
La primera meitat va acabar amb empat
a dos gols, marcant per les visitants Ester
Anglas per partida doble, i el Lloret demostrant que buscava la victòria per acabar
en quart lloc posanr a prova a l'equip de
Castellsaguer. A la represa el Mataró va
saber controlar el joc, i amb dos gols d'Aina Lleonart es va emportar els tres punts.

1

Lideratge a la butxaca

Sen

8a jornada (14 de desembre)
Compañía de María - Vilanova ............7-4
Jolaseta - Vilafranca ............................... 0-4
Tordera - Dominicos ............................... 8-3
Manlleu - Arenys de Munt .................... 5-3
Alpicat - Liceo ............................................3-1
CH MATARÓ - Oviedo Booling ...........9-3
Classificació:CH MATARÓ 18; Manlleu,
Arenys de Munt i Alpicat 16; Vilafranca
15; Compañía de María i Liceo B 11;
Dominicos 10; Oviedo 9; Tordera 6;
Vilanova 5 i Jolaseta 4 punts.

13a jo
Poble
OAR
JH M
S.Est.
Sesro
Palau
Banyo
La Ro

Derbi pel primer lloc a
Arenys de Munt
Aquest diumenge a les 12:15 el Mataró
visita a l'equip al qual ha tret el lideratge, l'Arenys de Munt. La temporada
passada hi van perdre per 5-2 i sempre
és una pista complicada, on ben segur
es viurà un gran ambient per seguir un
derbi comarcal d'alt nivell, que decidirà
qui serà el líder del grup a l'acabar la
jornada.
Els arenyencs venen de perdre a la pista
del Manlleu i ben segur que sortiran a
totes per no caure a casa. Un bon pla
de diumenge al migdia per qualsevol
afeccionat a l'esport mataroní.

LLIGA NAC. Cat. Fem.
Acaba la primera fase
14a jornada (15 de desembre)
Vila-sana B - Reus Deportiu...................3-1
Bigues i Riells B - Vilanova B ................3-6
Vilassar - Igualada.................................... 2-5
Lloret - CH MATARÓ ..............................2-4
Classificació grup A: Igualada 38;
MATARÓ 27; Vilanova B 19; Lloret 18;
Vilassar 17; Reus Deportiu 16; Bigues i
Riells B 11; Vila-sana B 8 punts.

Descans fins al 2020
Ara toca esperar fins després de les festes de Nadal, quan començarà la segona
fase. Al grup 1, tan sols els intractables
Voltregà i Igualada estan per davant del
Mataró en la classificació provisional, al
no perdre cap partit en tota la temporada. L'equip de Castellsaguer passa amb
10 punts, mentre que el Voltregà ho fa
amb els 18 possibles i l'Igualada amb 14
ja que ha empatat dos partits, un d'ells
contra les mataronines.
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El equipo de
les desea unas Felices Fiestas!

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

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 1897.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

16/12/19 16:17

PACK 2
por sólo

135

Kit de ducha Londres,
con termostático.
+ Monomando lavabo
Eco-project XL.

€/m2

PACK 3
Frontal de ducha Basic 160cm
(fijo + corredera)
con antical incluido.
por sólo

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

180

€/m2

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

por sólo

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 4 DE ENERO DE 2020

€/m2
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 4 DE ENERO DE 2020

350

+ Kit de ducha Londres,
con termostático.
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Handbol
1a Estatal Masculina
Sense canvis importants
13a jornada (14 desembre)
Poblenou - Granollers B ................... 24-32
OAR Gràcia - Sant Vicenç ................. 38-16
JH MATARÓ - Sant Joan Despí ........37-28
S.Est. Palautordera - Sant Cugat. ... 25-24
Sesrovires - Sant Quirze ................... 22-34
Palautordera - Montcada ..................27-38
Banyoles - S.Martí Adr.........................31-33
La Roca - Esplugues............................ 24-27
Classificació: S.M. Adrianenc 26; S.
Quirze 24; OAR Gràcia i Granollers
B 20, Esplugues 17; La Roca 15; S. Est.
Palaut. i Poblenou 14; Montcada 11; JH
MATARÓ 10; Palautordera 9; ; Sesrovires
8, S.Cugat, S. Joan Despí i Banyoles 6,
Sant Vicenç 2.

Visiten el cuer
El JH Mataró juga el dissabte (18:30
h) a Sant Vicenç dels Horts, a la pista
del cuer. La temporada passada hi va
guanyar per un contundent 17-28.

Div. Plata Femenina
Pugen al cinquè lloc
13a jornada (14 desembre)
Elda - JH MATARÓ .............................18-20
Morvedre -Castellón..........................29-20
Amposta - Leganés..............................28-25
S. Joan Despí - Sant Vicenç ................19-21
Gavà - La Roca ....................................... 31-31
Agustinos - Mislata ...........................24-20
Puig d'en Valls - Sant Quirze .......... 24-27
Classificació: Morvedre 26; Castelló
i Sant Quirze 21; Sant Vicenç 20; JH
MATARÓ i Elda 16; Gavà 11; S.Joan Despí
10; Mislata, Leganés, Amposta 8, La Roca
7; Agustinos Alicante 6; Puig d'en Valls 4.

URI VAQUÉ AGAFANT RITME DESPRÉS D'UNA LESIÓ. | D. FERRER

Guanyen amb autoritat un rival
directe al que deixen enrere
El Joventut va superar amb facilitat
la defensa visitant
El Joventut, després de dues derrotes consecutives, tenia un partit important a casa davant un rival directe, i
sobre la pista l’equip de Sergi Rodríguez
es va mostrar molt superior.
Des del primer moment va manar en
el marcador, arribant durant la primera
part a tenir una diferència de 5 gols al
marcador, que es van quedar en tres
al descans (17-14).
A la represa va semblar que l’equip
visitant podia crear més problemes i es
va acostar a dos gols. Això va fer treure
el millor de l’equip local, que amb bones
defenses, les aturades de Bassory, i amb
Pablo Vela i Mario Martínez inspirats

ALTRES RESULTATS
1a Cat. F: H. Maresme - S. Joan Despí B
21-28; 2a Cat. Mas: JHM B - Cerdanyola
27-29; La Garriga - Llavaneres 26-25; 3a
Cat.: Vendrell- Llav. At. 23-20; 4a Cat:
Laietà Arg. - Santllo B 21-22; 1a Cat.Juv:
Coope Sa t Boi - JHM 23-30; 1a Cat. Juv:
JHM- Sesrovires 39-20; Lliga Cat. Cadet
Fem: JHM - Terrassa 21-31; Lliga Cat. Inf.
Fem: JHM - ASME 22-17.

JH MATARÓ: Bassory Tandian, Edu Calderón, Guillem Juvinyà porters; Bernat Muñoz
(4), Jaume Pujol (1), Pablo Vela (9), Dani
Aguilera (3), Àlex Bosch (2), Jan Bonamusa
(4), Oriol Vaqué (2), Berenguer Chiva, Max
Ansón (4), Mario Martínez (8), Blai Deulofeu, Joan Gascón, Pau Guirado.

en atac va fer un parcial de 4 a 0, que
ja va obrir un forat important abans de
l’equador de la segona part.
L’equip del Baix Llobregat va intentar
accelerar el partit obrint molt la defensa, però no els va servir de res, perquè
l'atac local la va superar amb facilitat.

Cinquè triomf seguit fora de casa
18 BM ELDA
20 JOVENTUT SYNERGIE

Partit atractiu
El dissabte (18 h) el JH Mataró rep el
Sant Vicenç, que està just per sobre a la
classificació, i que la temporada passada
van guanyar aquí per 23-24.

37 JOVENTUT MATARÓ
28 SANT JOAN DESPÍ

DESPRÉS DEL PARTIT. | @CJHMATARO

El Joventut Synergie va aconseguir
guanyar a Elda, aconseguint la cinquena
victòria seguida com a visitant, en una
pista històrica de l'handbol estatal on
s'havia vist la Champions.
L’equip alacantí va mostrar el seu
potencial defensiu a la primera part
en la qual el Joventut només va poder
marcar 8 gols (11-8 al descans).

JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez,
Laia Argelich i Lídia Bentkib, porteres; Ona
Muñoz (5), Zara Verdugo (2), Clara Poo,
Judith Molins (4), Maria Murillo (7), Alisa
Forné, Adriana Murillo (2), Laia Arredondo,
Claudia Grajal i Abril Buscà.

A la represa va ser l’equip de Jordi
Rubí el que va pujar el seu llistó defensiu i només va concedir 7 gols a
l’equip local.
Un parcial d'1 a 7 en vuit minuts va
permetre agafar un avantatge que es
va gestionar bé fins al final.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.7
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Futbol
2a Catalana

L'EQUIP INICIAL AL CAMP DEL CANYELLES. | @UD_CIRERA

El Cirera guanya i respira una mica
El triomf va arribar en l'últim
minut del temps afegit
L’equip groc va tenir un bon inici
i als cinc minuts Baldeh ja va marcar,
rematant una centrada de Cristian.
Però no van tardar a empatar els de
Nou Barris, i a partir d’aquí es va viure un partit molt obert amb els dos
equips buscant el gol i gaudint de
bones ocasions de gol, fent lluir els
porters. Però ja acabant el temps afegit, en un contraatac, Agus va servir
a Gianluca que va marcar el gol del

5
2

ARGENTONA
UD MOLINOS

UD MOLINOS: Dani Ramos, Héctor Deniz, Carmona, Artero, Jordi Cano (Mamadou
37’), Isra (Javi Fernández 63’), Saldaña (Toni
Martín 63’), Aitor Rodríguez, Bustos (Javi
79’), Rodri, Aitor Moreno (Adrián Borrego
79’).

2
2

FUNDACIÓ MONTGAT
LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Àlex, Badji, Ibra Kanteh,
Moussa, Hassan, Oumar, Yusupha, Isma,
Sergio Garcia i Eric Jiménez (Carrillo 61’),
David Cano (Valle 71’).
Empat de l’equip verd al camp d’un
equip en zona de descens. Els llantiencs van portar la iniciativa en el marcador, primer amb gol de Mamadou
Badji a la primera part i després de
Sergio Garcia a la segona, però que
foren neutralitzats en ambdues ocasions per un equip molt necessitat.

1
2

CANYELLES
UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Bernat, Jordi Canadell,
Ximillo, Cristian Romero, Xevi, Juako, Álvaro
Yustos, Agus (Marc Palau 94’), Aleix Tarrés
(Gianluca 67’), Ibu Baldeh.

triomf, per sumar tres punts d’or, que
permeten respirar una mica a l’equip
de Jose Maria Polo.
Dolorosa derrota de l’equip blanc-i-blau
davant d’un equip que es va mostrar
letal a la segona part. Els de Palma es
van avançar dues vegades, amb gols de
Rodri, però va replicar l'equip argentoní
posant l'empat a 2 poc abans del descans. A la represa ho van brodar els argentonins i en deu minuts “bojos” van
marcar tres gols per sentenciar el partit
i deixar el seu rival a la cua.

1
2

JÚNIOR S.CUGAT
MATARONESA

MATARONESA: Moreno, Dembo, Enrique
Charro, Mendy (Oliver Leiton 88’), Manga,
Roger, Nogales, Anas, Adama (Ferran Leiton
46’), Carrasco, Fouad (Navarro 72’)..
El debutant Anas Serrouck va marcar de penal per a l’equip arlequinat
a mitja primera part. A poc d’iniciar-se la segona part van empatar els
santcugatencs, però novament Anas
va marcar per donar el triomf al seu
equip, sumant tres punts que els allunyen de la zona de descens.

1

El Llefià s'escapa

Giro

14a jornada (1 5 desembre)
Molletense - SJ Montcada ......................1-2
ARGENTONA - MOLINOS .................. 5-2
Racing Vallbona - S. Perpetua .............. 3-2
SANT POL - Llefià ....................................1-3
Parc - Sarrià .................................................1-1
Gramenet - Turó Peira ...........................0-0
Canyelles - CIRERA ..................................1-2
MASNOU - PREMIÀ DE MAR ...............1-3
Montcada - Europa B ..............................3-4
Classificació: Llefià 36; SANT POL
30, SJ Montcada 26; PREMIÀ, Europa
B i MASNOU 25; Turó Peira 24; Racing
Vallbona 22, Molletense 21; ARGENTONA 20: Gramenet 18; Sta. Perpetua 16;
CIRERA 14, Parc 13; Sarrià 11; Canyelles i
Montcada 8; MOLINOS 7.
15a jornada (21/22 desembre)
Europa B - SANT POl ...................... DS 17 h
MOLINOS - Canyelles ...................DG 12 h
MASNOU - Gramenet...................DG 12 h
SJ Montcada - ARGENTONA .....DG 12 h
PREMIÀ - Sant Perpetua.........DG 12:30 h
CIRERA -Parc.................................... DG 17 h

14a j
CE M
Paret
Llago
Júpite
Giron
Vic - L
Fund
Guine
Class
neue
23; CE
18; Sa
Jonqu
Paret

Dos partits a Mataró
El Cirera buscarà la segona victòria consecutiva per anar pujant cap a la zona
mitja i el Molinos intentarà guanyar per
sortir de la cua. Tots dos juguen contra
rivals directes, que tenen un punt per
sota i un punt per sobre.

3a Catalana
Vilassar B continua líder
14a jornada (15 desembre)
Fundació Montgat - LA LLÀNTIA .......2-2
Júnior - MATARONESA .........................1-2
El Vilassar de Mar B no va fallar davant
el Cabrils (2-0) i continua líder amb 36
punts,, perseguit de prop pel Santvicentí, que va guanyar a Premià de Dalt i en
té 34, i també ha superat el Lloreda, que
només va poder empatar a Llavaneres.
Els dos equips mataronins, que havien
començat molt malament la lliga estan
ja lluny de la zona de descens. La Llàntia
és 10è amb 17 punts i la Mataronesa 12è
amb 15.
Aquest pròxim cap de setmana els dos
equips mataronins juguen a casa: la Mataronesa el dissabte contra Vilassar de
Dalt (17 h al Camí del Mig) i La Llàntia el
diumenge contra La Salut de Badalona
(12 h al Mpal. de La Llàntia).
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Futbol
1a Catalana
Girona B i Vic obren forat
14a jornada (15 desembre)
CE MATARÓ -. Manlleu .........................0-3
Parets - L'Escala .........................................4-1
Llagostera B - Rubí ..................................2-2
Júpiter - Lloret............................................1-2
Girona B- Palamós ..................................2-0
Vic - La Jonquera ......................................2-0
Fundació Grama- Sabadell Nord .........4-2
Guineueta - Mollet..................................3-0
Classificació: Girona B 37; Vic 31; Guineueta 25; Palamós i Fundació Grama
23; CE MATARÓ 22; Manlleu 19, Lloret
18; Sabadell Nord i Mollet 17; Júpiter, La
Jonquera 15; Rubí 14; L'Escala 13; Tona 11;
Parets 10; Llagostera B 6.

SUPERATS PEL CONJUNT OSONENC. | D.FERRER

Dolorosa primera derrota a casa
L'equip groc-i-negre feia 20 mesos
que no perdia al Centenari

0
3

CE MATARÓ
MANLLEU

El CE Mataró, en horari gens habitual de dissabte, va patir la primera
derrota de la temporada a casa, que
també era la primera derrota de l’equip
groc-i-negre com a local des que Raul
Monroy ocupa la banqueta, ja que la
temporada passada tampoc s’havia
perdut cap partit a casa. L'última derrota del Mataró a casa havia estat el
29 d'abril del 2018.
La derrota va ser molt dura pel resultat
final i també perquè l’equip groc-i-negre
no va donar sensació de poder guanyar
el partit. L'equip visitant va controlar
totalment la situació durant la primera
part i ja va obligar a Pol Andiñach a fer
un parell d’actuacions de mèrit evitant
el gol rival, i a l'altre costat l'únic perill

va ser un xut de Samu des del centre del
camp. A la represa tot anava pel mateix
camí i Pol va evitar un altre gol cantat.
Després el matx es va igualar durant
uns minuts, però l’equip local es va enfonsar en els vint minuts finals, sense
que el porter visitant hagués de fer cap
aturada, i rebent tres gols, el segon tot
un golàs des de fora de l'àrea.

Derrota del femení
del CE Mataró

El dia 26 diada de
futbol solidari

Empat inesperat

L’equip femení groc-i-negre va
perdre per 1 a 0 al camp del Seagull de
Badalona en partit de la 1a Catalana. Ara
el CE Mataró és 7è i aquest diumenge
vinent es torna a desplaçar al camp del
Montcada, que està dos punts per sota.

El Vilassar de Mar, quan menys
s'esperava, va punxar a casa davant
l'Igualada, el cuer de la categoria, davant
del qual només va poder empatar,
deixant escapar la possibilitat de
situar-se en zona de "play-oﬀ d'ascens.
Continuen en 5è lloc i el diumenge
jugaran al camp del Peralada, que és el
12è, a 5 punts dels vilassarencs.

El Molinos continua intractable
L'equip femení de la UD Molinos que
juga a 2a Catalana continua guanyant
tots els seus partits. Aquesta vegada
per 8 a 2 contra el Martinenc B. En
la pròxima jornada visiten el Santa
Susanna, que és el segon classificat.

El pròxim dia 26, dia de Sant Esteve,
se celebrarà el tradicional partit
en benefici de la Creu Roja. Aquest
any se celebrarà un partit mixt
que enfrontarà al Municipal del
Centenari a jugadors i jugadores
de Molinos contra jugadores i
jugadors del Mataró. Per obrir boca
abans d’aquest partit hi haurà un
altre partit de l’equip d’adaptats del
Cirera.
Esperem que s’ompli el camp i sigui
una bona diada de futbol solidari.

Visita del segon classificat
El CE Mataró després de dues derrotes
consecutives sense haver pogut marcar
cap gol, rep la visita d'un rival molt complicat, el Vic, el segon classificat.
Els osonencs fins ara només han perdut
un partit fora de casa, al camp de la
Guineueta, i només han rebut 8 gols en
els 13 partits jugats de lliga.
El Vic és un dels equips que ha estat
més vegades rival del Mataró. Fins a
33 vegades han jugat aquí en partit
de lliga... i només una vegada han
aconseguit guanyar (temporada 82-83 a
3a). L'última visita va ser la temporada
2015-16 i el resultat va ser d'empat a
zero. En l'anterior la temporada 99-00, a
3a, el Mataró va golejar per 7 a 1.

Lliga Nacional Juvenil
Derrota a Badalona
El CE Mataró va perdre per 1 a 0 al camp
del Badalona, un rival directe, i cau altra
vegada a zona de descens.
El diumenge al migdia visita el Mercantil
de Sabadell, que està tres punts per sobre, en el penúltim partit de la 1a volta.

3a Divisió Estatal

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Víctor Yustos
(Aleix Cirera 60’), Tejedo, Dani Prieto (Isma
54’), Kamal, Pol Almellones (Parri 60’), Fran
Ochoa (Aitor 54’), Marc Pascual, Uri Martínez (Toni Paredes 67’), Samu i Bargalló.
GOLS: 71’ Soler (0-1); 84’ Roura (0-2); 92’
Campayo (0-3).
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Tennis taula
DH Masculina

V

El Quadis CNM guanya
un partit important

L'EQUIP INFANTIL DE NATACIÓ DEL CENTRE, PLATA. | CEDIDA

L’infantil del CN Mataró segon per
equips al campionat català d’hivern
Judit Garreta va guanyar l’or en
400 m estils en categoria júnior
Els equips júnior i infantil del Centre
Natació Mataró van participar en el
campionat de Catalunya a la Nova
Escullera, la piscina del Club Natació
Barcelona. Els bons resultats aconseguits van fer que l’equip infantil aconseguís la segona posició en la classificació
per equips. Els entrenadors són Roger
Cruañas, David Chaves i Joan Giralt i
el delegat David Barnada.
En aquesta categoria infantil quatre
nedadors van pujar al podi a nivell individual. Cal destacar a Pol Martínez que
va aconseguir tres medalles de plata
en les tres proves de braça, els 50 m,
els 100 m i els 200 m. La seva germana
Júlia Martínez va quedar subcampiona en 50 m braça. Pol Fanlo també va
quedar subcampió en 400 m lliures. I
finalment Jana Vilariño va guanyar el

bronze en 50 m papallona. Gran resultats en relleus també amb medalles de
plata per al 4x200 m lliures format per
Pau Fanlo, Pol Martínez, pau Mataró
i Joel Macías. En 4x100 m lliures va
guanyar el bronze amb Pol Martínez,
Pau Fanlo, Pau Bordonau i Pau Mataró.
I també bronze en 4x100 m lliures femení amb Jana Vilariño, Ruth Atencia,
Adriana Parra i Laia Fanlo. El 4x100
estils format per Hugo de la Rosa, Pol
Martínez, Joan Reina i Pau Fanlo també
va guanyar el bronze i va aconseguir la
mínima per al Campionat d’Espanya.
En la categoria júnior Judit Garreta
va aconseguir el quart lloc general i la
medalla d’or entre les nedadores nascudes l’any 2004 en 400 m estils, amb un
temps de 5:13.39. I en relleus el 4x100 m
lliures va aconseguir el bronze amb un
quartet format per Pol de la Rosa, Albert
Enrique, Joan Ferri i Manel Casado.

El Quadis CN Mataró de tennis taula
tenia un matx important de la Divisió
d’Honor a les instal·lacions del CN Sabadell i en va sortir molt reforçat, ja que va
guanyar per 1-5, sumant tres punts que
els allunyen de la zona de descens, fent
oblidar ja el mal inici de la temporada.
El matx era important ja que els dos
equips estaven igualats en la tercera
plaça de descens. Va començar bé amb
victòria d’Arnau Pons sobre Pere Weisz
(3-0), però l’equip local va igualar amb
triomf de l’ex-Quadis Ferran Brugada
sobre Yordi Jason Ramos. Però a partir
d’allà els jugadors que prepara Flora
Khassanova ja es van mostrar intractables i van anar sumant una victòria rere
l’altre. Xavier Peral davant Yuri Beschastny i Weisz, Pons davant Brugada i Ramos
va tancar el partit guanyant Beschastny.
Classificació: Tranvía de Murcia i Cartagena 18; Errentería 16, Atlético San Sebastián 14; Irún B, Badalona, QUADIS CN
MATARÓ; Calella i Olot 8; CN Sabadell
i Dama de Elche 6; Borges B 4. Aquest
pròxim diumenge dia 22 de desembre el
Quadis CNM rep al complex Joan Serra
a l’Irun B a les 11:30 hores. L’equip basc
està igualat a punts i per tant seria bo un
triomf per anar deixant enrere rivals.

Dojo
C
Cervantes
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

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

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

Martes y Jueves de 19 a 20:30h
Personajes del Wing Chun

ELS EQUIPS INFANTIL I JÚNIOR DEL CN MATARÓ. | CEDIDES

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

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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Varis
Voleibol
Nova derrota del CV
Mataró Caliu
L’equip del CV Mataró Caliu continua
sense gens de sort la seva participació a
la 2a Catalana, on de moment encara no
ha pogut tastar el sabor del triomf.
El dissabte passat va perdre a casa davant l’Institut Montserrat de Barcelona
per 0 a 3.
L’equip és cuer amb un sol punt i aquest
dissabte visita ni més ni menys que al
líder que és el Sant Just Groc amb 31
punts.

Billar
Eugenio Sánchez 5è a la
final de 2a categoria
El jugador del CB Mataró Eugenio Sánchez –de vermell a la foto inferior– es
va classificar brillantment per a la final
de 2a Categoria de carambola lliure, que
es va disputar a Canet de Mar el passat
14 de desembre. El jugador mataroní va
classificar-se en el cinquè lloc.

EL PRIMER EQUIP DEL RUGBY CLUB MATARÓ. | CEDIDA

El Rugby Club Mataró primer líder
de 1a Catalana
Després de la primera part de la
temporada en la qual el Rugby Club
Mataró va participar en la fase prèvia
de la Divisió d’Honor Catalana, ara ha
començat la seva participació en la
Primera Catalana. L’equip mataroní està
integrat en un grup de 12 equips i ha
començat bé, ja que en el primer partit
disputat al Camí del Mig va poder superar per 28-18 el Gòtics B i s’ha convertit
en el primer líder de la competició.
Es va avançar l’equip barceloní molt
aviat amb un cop de càstig, però de
seguida un assaig de Dominic Power
i la transformació a càrrec de Rubén
Salvador Mc Caﬀerty, ja van posar per

davant l’equip local que ja no abandonaria el domini. Van completar l’anotació
dos assajos més de Power i un altre de
Cabrera, tots transformats per Rubén.
Van jugar: Pablo García, Víctor Payerol,
Matías Amil, Santiago Bernasconi,
Guillaume Duspara, Santiago Vargas,
David Fernández, Dominic Power,
Manuel Cabrera, Ruben Salvador Mc
Caﬀerty, Julia Matías Vargas, Adrià
Rincón, Roger Font, Pol Roca i Carles
Fernández, com equip inicial, i després
entraren Germán Rodríguez, David
Garcia, Andreu Valls, Borja Bleda, Alvaro
García, Carlos García, Marc Godoy i
Adrià Güell. Dissabte a les 16 hores buscaran el segon triomf al camp del CN
Poble Nou B.

Derrota del masculí i victòria del
femení abans de l’aturada nadalenca

Continuen les lligues
catalanes
El Club Billar Mataró continua la seva
participació en les Lligues Catalanes.
Lliga de 4 modalitats: en la 2a categoria
en el grup A, a Lleida el CB Mataró “A”
va empatar a 4 davant el CB Lleida, i
està situat en tercer lloc amb 5 punts.
En el grup B i en matx disputat a Molins
de Rei el CB Mataró “B” va empatar
davant el CB Foment i està en 7è lloc
amb 1 punt.
Lliga Tres Bandes: en el grup A de 2a
categoria també empat a 4 del CB
Mataró A a Llinars. L’equip mataroní és
segon del grup.

DERROTA DELS NOIS. | D.FERRER . ARXIU

El passat diumenge l’equip masculí
de l’Iluro HC tenia la possibilitat d’acostar-se a la zona alta de la 1a Catalana en
el primer partit de la 2a volta. Però va
caure derrotat per 4-2 al camp del HC

Sant Cugat. D’aquesta manera l’equip
taronja es queda en el 6è lloc amb 7
punts i el seu rival que marca el tall per
entrar a la fase d’ascens és quart amb
14 punts. La competició es reprendrà
el mes de gener.
Millor li van anar les coses a l’equip
femení que va guanyar per 3-4 al camp
del Barça. Amb el triomf l’equip taronja
és líder del seu grup de la 2a Catalana
amb 19 punts, tres per sobre del Júnior
C, que té un partit pendent. La competició també s’atura fins al mes de gener.
Cal destacar que el diumenge passat
l’Iluro HC va organitzar un torneig familiar, amb participació de 20 equips
per recaptar diners per a La Marató
2019, aconseguint 1.550€.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.11
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Últim minut
Taekwondo
Bons resultats del CD
Tonbal i Hwarang a la
Mar Bella

BERTRAN, EN EL DARRER PARTIT DEL CN MATARÓ. | D.FERRER

Lluc Bertran ja és a quarts de final
del Mundial Júnior
El jugador del Quadis CN Mataró
Lluc Bertran és a Kuwait disputant el
Mundial Júnior de waterpolo formant
part de la selecció espanyola, que és una
de les clares candidates a pujar al podi.
Fins ara la selecció espanyola, que dirigeix Svilen Piralkov, ha superat a Rússia
(19-8), Egipte (18-4) i Canadà (15-7) i

El passat diumenge 15 de desembre es
va disputar en el poliesportiu de la Mar
Bella de Barcelona el Campionat de
Catalunya Júnior i el Trofeu Federació Catalana, tot en la modalitat de
combat.

Hongria (9-7). De moment en Lluc ha
marcat 3 gols.
La selecció espanyola va acabar primera de grup i el dimecres (sense que
poguem donar-ne el resultat en el moment de tancar) s’enfrontava en quarts
de final a Croàcia per una plaça a les
semifinals.

Gloria Latorre s'emporta dos ors
al Màster Nacional Sènior

El CD Tonbal va aconseguir una medalla d’or en el Trofeu Federació Sènior
II (cinturons blau, vermell i negre), a
càrrec de Jon Avellaneda en la categoria -74 kg, i una medalla de bronze per a
Josep Muñoz en la mateixa categoria.
En el campionat de Catalunya júnior
Aleix Grande va arribar a quarts de
final.
Per part de Hwarang Mataró Marco
Sànchez va guanyar medalla de plata
en el Trofeu Federació i Paula Arnau va
obtenir el bronze en el campionat de
Catalunya júnior.

GLORIA LATORRE AMB ELS DOS TROFEUS. | CEDIDA

Els dies 7 i 8 de desembre es va celebrar a Toledo el Màster Nacional Sènior
de Bàdminton. Hi van participar 188 jugadors i, tota la recaptació de les inscripcions va ser destinada a la Associació Mi
Princesa RETT dedicada a la investigació

de la síndrome de malalties rares. Allà, La
volantista mataronina Gloria Latorre va
fer un impecable campionat sense cedir
cap set dels set partits que va disputar,
emportant-se així l'or en l'individual femení i en els dobles femenins.

DONA sUPORT A L'EsPORT:

ANUNCiA'T A

!

Tel. 93 796 16 42 | redaccio@eltotesport.com
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Imatge de l'edició anterior.

D. Ferrer

La platja del Varador acollirà la vuitena edició
de la SwimSilvestre
El 29 de desembre, darrer matí festiu de l'any, tindrà lloc aquesta travessia per mar de
1.500 metres
Solidaritat: Redacció

Diumenge vinent, 29 de desembre, els nedadors més valents tenen una cita que es repeteix cada
Nadal des del 2012. Parlem de la
SwimSilvestre, una travessia per mar
que tindrà lloc, com ja és tradició,
a la platja del Varador de Mataró
l'últim matí festiu de l'any. El recorregut de 1.500 metres es farà
en aigües obertes i força fredes, ja
que en aquesta època de l'any la
temperatura del mar està al voltant
dels 13 graus. Tanmateix, l'esforç
val la pena si tenim en compte que
l'esdeveniment té una finalitat solidària: part dels diners recaptats en
la inscripció es donaran a Càritas.
Les inscripcions
La travessia està organitzada per
l'associació esportiva sense ànim
de lucre Xswim Project, amb la collaboració del Centre Natació Mataró.
Actualment, i fins al 26 de desembre,
aquells que hi vulguin participar ja

Mou-te Cursa Swim Silvestre 1897.indd 1

s'hi poden inscriure omplint el formulari que trobaran disponible al
lloc web www.xipgroc.cat. El preu
total és de 25 euros i els nedadors
que no tinguin xip groc hauran d'abonar una fiança de 10 euros que es
retornarà quan finalitzin la prova
i es dugui a terme la devolució del
dispositiu.
En cas de no voler nedar, una altra
manera de prendre part en la iniciativa és fent una aportació mínima
de 12 euros. A la pàgina web www.
xswimproject.com trobareu les indicacions per fer la transferència.

El recorregut
Els participants hauran de completar un triangle de 1.500 metres amb
sortida i arribada al mateix punt de la
platja del Varador, davant del Centre
Natació Mataró. El recorregut es farà
en el sentit de les agulles del rellotge
i començarà a les 10 del matí. Una
hora i quart més tard, es farà l'entrega de premis i el sorteig de material.
A més a més, aquest any, hi haurà
també un espai d'exposició d'activitats i venda de productes relacionats amb la natació en aigües
obertes. | Red.

El preu de la inscripció
és de 25 euros i part
dels diners recaptats es
donaran a Càritas Mataró

18/12/19 13:19

Cinemes
Les estrenes de la setmana

MUJERCITAS

CATS

STAR WARS: EL ASCENSO DE
SKYWALKER

Quatre germanes emprenen unes vacances amb la seva mare i sense el seu
pare, evangelista itinerant.
Direcció: Greta Gerwig.
Intèrprets: Saoirse Ronan, Emma Watson.
(135 min)

Adaptació del musical d'Andrew Lloyd
Webber que gira entorn de les aventures
d'un grup de gats.
Direcció: Tom Hooper.
Intèrprets: Francesca Hayward, Judi
Dench. (120 min)

Rey, Finn i Poe hauran d'encarar nous
reptes al mateix temps que s'enfronten
a una nova amenaça.
Direcció: J.J. Abrams.
Intèrprets: Daisy Ridley, Adam Driver.
(155 min)

DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ TE
HEMOS HECHO... AHORA?

ESPÍAS CON DISFRAZ

LA VERDAD

El superespia Lance Sterling i el científic Walter Beckett són pols oposats.
Direcció: Troy Quane, Nick Bruno.
Gènere: Animació. (104 min)

Fabienne és una gran actriu, però la seva
vida està plena de conflictes.
Direcció: Hirokazu Koreeda.
Intèrprets: Catherine Deneuve, Juliette
Binoche. (106 min)

Els gendres de Claude i Marie volen marxar de França, sembrant l'alerta.
Direcció: Philippe de Chauveron.
Intèrprets: Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan. (99 min)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Qui va dirigir la mítica versió
cinematogràfica de 'Little women'
estrenada el 1933?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1895
La mujer invisible

Apunts de cinema polític
Crítica d''El joven Ahmed', de Jean-Pierre i Luc Dardenne
Els germans Dardenne van aconseguir el premi a la millor direcció
al passat Festival de Canes gràcies
a aquest retrat d'un adolescent radicalitzat per culpa una concepció
fanatitzada de l'islam. Tot i que va
resultar un guardó excessiu pels
mèrits del film, El jovent Ahmed
és una notable aposta que demostra el bon pols narratiu i la bona
forma dels directors. Es nota que
ambdós segueixen tossudament
fidels a la seva prospecció sense maniqueismes dels mals de la
nostra societat.
El treball fílmic deixa clar que

Tot Cinemes 1897.indd 5

l'integrisme islamista del protagonista no l'ha après a casa, sinó
que s'explica per un fet primordial: la mort d'un cosí que s'havia
sumat a la gihad, juntament amb
la influència de l'imam de la seva
mesquita i dels vídeos dels màrtirs
gihadistes.
Els Dardenne tiren de veta d'un
estil inconfusible, càmera sempre
en moviment i seguint els personatges. A més a més, posen a
disposició dels espectadors una
realització efectiva sota una mirada propera que recorda el documental. | Joan Millaret / AMIC

Guanyadors:
• Enric Martínez González
• Marta Sanchez Sache

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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Casa de la Música

Cultura

www.totmataro.cat/cultura

El Vermut Musical acull la proposta d'Arnau
Fadó & The Fellows Band
El concert serà diumenge, 22 de desembre al migdia, a la plaça de Pi i Margall, al barri
de l'Havana
Música: Berta Seijo

Aquest diumenge, dia 22 de desembre al migdia, els amants del
vermut i de la música en directe
tenen una cita que no es poden perdre. Parlem del concert que oferiran
Arnau Fadó & The Fellows Band a
la plaça de Pi i Margall, ubicada al
barri de l'Havana.
El retrobament
La banda, tal com la coneixem actualment, va sorgir al mes de juny,
quan Fadó, Joan Fité i Genís Varela
van tornar a tocar plegats després
d'una temporada sense fer-ho.
"Temps enrere havíem format un
grup que es va dissoldre i llavors
cadascú va seguir amb els seus projectes personals", explica el cantant. En altres paraules, mentre Fité

Tot 6 Cultura Vermut 1897.indd 2

i Varela feien les seves incursions
en el món de la música amb bandes com Andana o Ital Sound, Fadó
va seguir component. "Vaig anar
recopilant algunes lletres i acords,
fins que a l'estiu els tres vam decidir
que potser seria maco treballar les
cançons una a una", explica. D'aquí
va néixer el projecte Arnau Fadó &
The Fellows Band, que actualment
té un quart integrant: "La novetat
és que s'hi ha sumat Pau Samper a
la percussió perquè necessitàvem
una mica més de ritme".
Pop i indie alhora
"Nosaltres fem música d'autor,
indie, amb un rerefons una mica
més pop", descriu Fadó. De fet, el
vermut musical és un dels primers
concerts en els quals presentaran
les seves noves cançons, amb un

Vermuts musicals
És una proposta de la
Casa de la Música i de les
associacions de veïns de
la ciutat per gaudir dels
diumenges
directe format per baix, guitarra,
percussió, teclats i veu.
El cantant reconeix que, com a
banda, no s'han marcat "grans objectius a curt termini". "Jo soc de
Mataró, però ara mateix estic vivint
a Madrid, llavors assagem una mica
de tant en tant i és força complicat
venir a tocar molt sovint a casa",
assegura. En aquest sentit, el seu
desig més immediat és "arranjar
totes les cançons i poder-les gravar", afegeix. | B.S.

18/12/19 13:18
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També passaran pel Cruïlla i el Clownia.

B. Almirall

Txarango tocarà a Mataró abans d'acomiadar-se
dels escenaris
El grup va anunciar a principis de setmana la seva retirada després de 10 anys de
trajectòria
Música: ACN / Redacció

Nou disc i nova gira per acomiadar-se del públic. Txarango ha
anunciat aquest dilluns la seva
retirada després de 10 anys sobre
els escenaris. Segons ha publicat
el grup d'Alguer Miquel a través
de les xarxes socials, ha arribat
el moment de "tancar el viatge",
i fer-ho celebrant la dècada que
porten "recorrent el món i posant
tota l'energia de les seves vides en
aquest projecte".
Gira de comiat amb parada al
Parc Central de Mataró
A la primavera iniciaran una gira
autogestionada per presentar el
que serà el quart disc de la banda,
que ja estan gravant i que mostraran a partir del juny en un espectacle "únic" que suma música i arts

escèniques. La gira de comiat, que
compta amb les aportacions del
director Lluís Danés, recorrerà el
territori sota la carpa del circ de
Txarango, amb un espai itinerant
"propi i transformador" basat en
l'economia social i solidària.
Entre les parades ja confirmades
hi ha Mataró: la banda tocarà els
dies 18 i 19 de setembre al Parc
Central. Les entrades, que voregen
els 20 euros, ja es poden comprar a
la pàgina oficial de la banda.
La gira també inclou localitats com Vic (12 i 13 de juny),
Calafell (19 i 20 de juny), Sant
Feliu de Guíxols (10 i 11 de juliol), Puigcerdà (24 i 25 de juliol),
Manacor (14 i 15 d'agost), Amposta
(28 i 29 d'agost), Lleida (4 i 5 de setembre), Terrassa (2 i 3 d'octubre),
València (23 i 24 d'octubre), Olot
(13 i 14 de novembre) i Manresa (11

D. Ferrer

La banda tocarà els
dies 18 i 19 de setembre al Parc Central
i 12 de desembre). També passaran
pel Festival Cruïlla i pel Clownia,
i ja el 2021, faran parada a Valls el
29 i 30 de gener, i a Girona el 26 i
27 de febrer.
Amb "tota una etapa sencera
per endavant", el grup del Ripollès
sentia que era el millor moment
per "anunciar i compartir aquest
final". "Els finals també s'han de
celebrar", asseguren. | ACN / Red.

Un espectacle "únic"
A la primavera iniciaran una gira autogestionada per
presentar el seu quart disc, que ja estan gravant.
D. Ferrer
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PREVENCIÓ DE LA CAIGUDA DEL CABELL
Plasma i Cèl·lules Mare
Mesoteràpia
Carboxiterapia

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

1a consulta
GRATUÏTA i
FINANÇAMENT
a la teva mida

Abans

Després

Cultura
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Josep Maria Pou és el protagonista de 'Viejo amigo Cicerón'.

Cedida

Josep Maria Pou, Mario Gas i Rosa Boladeras,
a la nova temporada estable del Monumental
Els espectacles tindran lloc del 25 de gener al 3 de maig del 2020 i els abonaments
es podran comprar fins al 27 de desembre
Teatre: Redacció

La nova temporada estable del
Teatre Monumental, que anirà del
25 de gener i al 3 de maig del 2020,
combinarà clàssics actualitzats,
dansa i espectacles innovadors.
Entre els protagonistes hi haurà
personalitats de renom del món del
teatre com Josep Maria Pou, Mario
Gas, Míriam Iscla, Jordi Casanovas,
Pep Pla, Rosa Boladeras i Marc
Rosich.
Obres per a tots els públics
La temporada començarà amb 'La
Rambla de les floristes', un text de
Josep Maria de Sagarra que es podrà veure el 25 de gener. Jordi Prat i
Coll dirigeix aquest clàssic del teatre
català en què ressonen les commocions polítiques de dos moments
clau de la nostra història recent.
D'altra banda, els espectadors
viuran el 9 de febrer un viatge sideral i íntim d'una astrònoma cap
a la ceguesa amb 'Abans que es
faci fosc'. Pep Pla dirigeix aquest
monòleg interpretat per Míriam
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Iscla. També al febrer, el dissabte
29, arribarà el nou espectacle de
Jordi Casanovas, 'Jauría', una ficció documental entorn del judici
de La Manada, construït a partir
de fragments de les declaracions
dels acusats i la denunciant.
El teatre documental donarà
pas a la dansa multidisciplinària
el dia 21 de març. 'Play' és el nou
espectacle d’Aracaladanza, una
companyia dedicada a acostar la
dansa a públics de totes les edats
que en aquesta ocasió s’inspira en
l’activitat que més caracteritza la
infantesa: el joc.
El dia 3 d’abril podrem veure
'Viejo amigo Cicerón', un viatge
fascinant per la història i la personalitat del cèlebre orador romà,
dirigida per Mario Gas. L’obra se
centra en la figura de Marc Tul·li
Ciceró, a qui interpreta Josep Maria
Pou, i que personifica la integritat
moral de qui manté la coherència
de les seves conviccions polítiques en les circumstàncies més
adverses.
La temporada teatral del primer

Aconsegueix el
teu abonament
Fins al 27 de desembre es podran
adquirir els nous abonaments,
que permeten als espectadors
estalviar un 40% del preu de les
entrades dels sis espectacles. Es
podran comprar a les oficines de la
Direcció de Cultura de l’Ajuntament
de Mataró (de dilluns a divendres
de 9 hores a 14 hores i dimecres de
18 hores a 20 hores). El preu dels
abonaments és de 85,80 euros a
platea i de 75,60 euros a l’amfiteatre. D'altra banda, a partir del 30
de desembre es podran comprar
les entrades individuals, a les oficines de la Direcció de Cultura de
l’Ajuntament de Mataró i també al
seu web oficial.

semestre del 2020 es clourà amb 'La
tempesta', de William Shakespeare,
el 3 de maig. Una comèdia vibrant
que reflexiona sobre les utopies
socials de la mà de la companyia
Pàrking Shakespeare i que dirigeix
Marc Rosich. | Red.
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Un jove maresmenc brilla en una competició
europea de ballet

Moment en què Èric Soler va recollir un dels premis del YAGP.

Cedida

Va quedar primer en ballet clàssic i segon en dansa contemporània
Èric Soler, de 12 anys i veí de Sant
Vicenç de Montalt, va tenir un paper
destacat en la celebració de la semifinal europea del Youth America
Grand Prix (YAGP), la competició
de beques de ballet més important
en l'àmbit internacional.
En aquesta edició, hi van participar
430 ballarins de 49 països diferents.

Soler va participar en la categoria
d'entre 12 i 15 anys, de la qual va ser
el membre més jove. Això, però, no
va impedir-li aconseguir el primer
lloc en ballet clàssic i el segon en
dansa contemporània.
El YAGP dona l'oportunitat als
joves ballarins de posar-se en contacte amb les millors escoles de

ballet del món i poder rebre'n una
beca. Soler va ser reconegut amb
tres beques diferents: dues del
Dutch National Ballet (Amsterdam)
i una de l'Elmhurst Ballet School
(Birmingham). Es tracta, doncs,
d'uns resultats molt positius per al
jove maresmenc, que somia poder
esdevenir ballarí professional. | Red.

70 anys de la Ciutat Jardí

Actes d’entrega de claus dels habitatges de Ciutat Jardí, 26 de juliol de 1949.

Cedida

La Fundació Iluro ha organitzat una exposició per commemorar-ne l'aniversari
La Fundació Iluro ha organitzat
una exposició que pretén ser un
recorregut per la vida canviant de
la Ciutat Jardí, amb motiu de seu
70è aniversari. El juliol del 1949 es
va fer l’acte d’entrega de claus de
les primeres cases d'aquest nucli
d’habitatges de la ciutat de Mataró.
L'exposició mostra la seva evolució
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urbanística, però també les vivències de la gent que forma i ha format
part del veïnat.
Les fotografies que apareixen a l’exposició són el resultat d’un treball iniciat l’any passat de tractament, documentació, conservació i descripció del
Fons d’Imatges de la Fundació Iluro, el
qual forma part dels anomenats Fons

Especials juntament amb el Fons Antic,
Col·lecció Mataró i Maresme, Fons Mn.
Jaume Brufau i Fons Musical.
L'exposició es podrà veure a l'Ateneu de la fundació fins al 16 de gener. Aquell dia, a les 19.30 hores, els
arquitectes Sebastià Jornet i Agàpit
Borràs oferiran una conferència sota
el títol "Urbanisme social i ètic". | Red.
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Agenda
EL MARESME SOUND
AGAFA EMBRANZIDA
Música: Game of Tones
Divendres 20 desembre / 20 h
Dòria Llibres (c. Argentona, 24.
Mataró) / Entrada: 10 €.
Després del concert de The New Raemon, que
va servir per donar el tret de sortida al cicle, el
Maresme Sound ja ho té tot a punt per a la seva
segona cita a Dòria Llibres. Parlem de l'actuació
de Game of Tones, que tindrà lloc divendres 20
de desembre a partir de les 20 hores a la coneguda llibreria del carrer d'Argentona. Es tracta
d'un grup format per quatre veus, una mezzosoprano, un contralt i dos tenors barítons, que
cantaran a cappella temes mítics com "Walking
on the moon", de The Police; "Space Oddity",
de David Bowie, o "Take the 'A' train", de Duke
Ellington, entre d’altres.

# Ballada Folk
Divendres 20 desembre / 19.45 h
Plaça de l'Ajuntament (Riera Bisbe
Pol, 8. Arenys de Mar)
Punt de trobada entre músics, balladors i tothom qui vulgui gaudir d'una vetllada de música folk
i tradicional.

# Els Pastorets o el Misterio de
la Redención
Dissabte 21 desembre / 19.30 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Entrada: 22 €.
Obra de Cristòfor Taltabull, a càrrec
de l'Orquestra de Cambra Terrassa
48 i el Cor Ciutat de Mataró. Amb
Jordi Lluch a la direcció i l'actuació
del tenor Josep Fadó.

# Partidaris
Dissabte 21 desembre / 18 h
Plaça de Can Xammar (Mataró)
/ Gratuït
Un aperitiu del tradicional concert que ofereix cada any el grup
maresmenc per Sant Esteve. Una
vetllada de cançó protesta, compromís i llibertat, al carrer.

# Concert de Nadal
Dissabte 21 desembre / 20.30 h
Col·legi Cor de Maria (La Riera
58. Mataró)
La coral La Nota i la coral Canticela,
de la Sagrada Família de Barcelona,
dirigides per Gabriel Miralles, presentaran un repertori de cançons
de Nadal. Amb Anna Puig al piano.

MÚSICA
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# RatPack Tribut
Dissabte 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.
# Nadales al carrer
Dissabte 21 desembre / 19 h
A diversos indrets (Mataró)
Tocada de nadales per carrers i places del centre de la ciutat, a càrrec
dels grallers de la Momerota, els
Cavallets de Mataró i els Garrofers,
els flabiolaires del Camí del Mig.
Cada colla es col·loca en un punt
diferent i van rotant fins a trobar-se
a les 20 h a la plaça Santa Anna,
on hi ha una tocada conjunta final.
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Els Pastorets de Mataró
El tradicional espectacle nadalenc centenari,
patrimoni cultural de la ciutat. Amb prop de
400 persones, dirigides per Marc Molina.
Estrena: Diumenge 22 desembre / 17 h
També dies 26, 28 i 29 desembre, 6, 12, 18, 19,
26 gener, i 2 febrer.
Sala Cabanyes (La Riera, 169. Mataró)
Platea: 18 €. Amf.: 16 €.

# Concert de Nadal
Diumenge 22 desembre / 12 h
Ermita de Sant Simó (Mataró)
La coral La Nota, dirigida per Gabriel
Miralles, amb un repertori de cançons de Nadal, i Anna Puig al piano.
# Concert de Nadal
Diumenge 22 de desembre / 12 h
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Concert de la Jove Orquestra Iluro i
cors de l'Aula de Música Masafrets.
# Vermut musical: Arnau Fadó
& The Fellows Band
Diumenge 22 desembre / 12 h
Plaça de Pi i Margall (Mataró)
Proposta que combina les lletres de
la cançó d’autor i la sonoritat de l’indie i pop alternatiu amb tocs de funk.
11:30 h, Taller de Circ de Cronopis.
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# Polifonies de Nadal, de l’època
medieval al Barroc
Dissabte 22 desembre / 18 h
Església Parroquial (Vilassar de
Mar)
Concert de Nadal a càrrec de la coral Canticorum (Constantí Sotelo,
direcció) i cor Vila Azari (Josep
Maria Gregori, direcció). Repertori:
Llibre Vermell de Montserrat, cançoner del Duc de Calàbria, J.S. Bach
i G.F. Haendel.
# Vilassar Big Band
Dissabte 22 desembre / 19 h
Sala Roser Carrau- Espai Cultural
Can Bisa (C. Montserrat, 8.
Vilassar de Mar)
Concert de Nadal a càrrec de la
Vilassar Big Band, sota la direcció
Joan Moragas.

# Nadal a Mataró
Dimecres 25 desembre / 20.30 h
Església de Sant Josep (c. Sant
Josep, 7. Mataró)
Concert de nadales de diferents
països europeus i diferents compositors, a càrrec del Cor Madrigalista
de Mataró, sota la direcció de
Clàudia Dubé.
# Partidaris
Dijous 26 desembre / 20 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Ant.: 6 €. Taq.: 8 €.
El grup maresmenc ens torna a proposar, per Sant Esteve, una vetllada
de cançó protesta, compromís i llibertat. Ramon Puigvert (veu), Xavier
Dangla (guitarres), Oriol Albet (acordió i teclats), Xavier Patau (baix
elèctric), Meritxell Soler (percussió)
i Miquel Martínez (bateria).
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Festa del Pare Noel

Postals de Nadal

Durant tota la tarda, els infants
podran lliurar la seva carta al Pare
Noel i gaudir d'animació infantil i
moltes sorpreses! Organitza: NEM.

Crearem una postal de Nadal
amb la tècnica de l'estampació
sobre paper. Un taller adreçat a
nens i joves, a partir de 6 anys.

Dissabte 21 desembre

Dilluns 23 desembre / 16 i 18 h

De 17 a 20 h

Taller de Gravat (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 43.
Mataró) / Preu: 5 €.

Plaça de Cuba (Mataró)

MÚSICA
# Concert de Nadal
Dijous 26 desembre / 19 h
Església parroquial d'Argentona
(Pl. Església, 1. Argentona)
Concert de Cant Coral amb
acompanyament de músics i collaboradors d'Argentona. Cada any
la Coral Càntir d'or intenta sorprendre amb el seu repertori de
cançons Nadalenques.
# Ball de Nadal: Les sueques
de la Plana
Divendres 27 desembre / 18 h
Plaça de Santa Maria (Mataró)
Les sueques de la Plana ens oferiran un ball de Nadal nascut a proposta de Mainafolk l'any 2018. Duet
de ball folk integrat per la Coloma
Bertran al violí i la Guida Sellarès
a l'acordió diatònic. Organitza:
Mestres del Gai Saber.

TEATRE I DANSA
# Gags de Nadal
Divendres 20 desembre / 18 h
Casal de Joventut Seràfica (c.
Josep Baralt, s/n. Arenys de Mar)
/ Entrada: 4 €.
Espectacle nadalenc a càrrec del
Taller de Teatre de l'Espai Jove
del Calisay.
# Els Pastorets de La Inestable
Dies 21 i 22 desembre / 20 h
El Casal de Llavaneres (Avda. de
Catalunya, 56. Sant Andreu de
Llavaneres) / Preu: 4 €.
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Tradicional representació nadalenca a càrrec de La Inestable, companyia de teatre de la vila.
# Rodolf, el ren del nas vermell
Dissabte 21 desembre / 18 h
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1.
Mataró) / Donatiu voluntari
Representació de Nadal a càrrec
dels nenes i nenes de l'Associació
de la Passió Infantil de Mataró.
# Cuento de Navidad
Diumenge 22 desembre / 19 h
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 12 €. -10 anys: 8 €.
Espectacle musical de Gi - Escola
d'Arts Escèniques. Dos germans
realitzen un avenç tecnològic que
marcarà un gran canvi en les seves
vides i en la dels altres.
# Els Pastorets de la Tropa
Dijous 26 desembre / 20 h
Dies 28 i 29 desembre / 18:30 h
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar) / Preu: 8 €.
Menors 14 anys: 6 €.
Els Pastorets de la Cia. La Tropa,
amb la direcció d’Albert Tardà.
# Els Pastorets del Casal Popular
Dijous 26 desembre / 19 h
Diumenge 29 desembre / 18 h
Teatre La Massa (Pl. del Teatre,
3. Vilassar de Dalt) / Ant.: 10 €.
Taq.: 12 €.
Un any més, El Ternal Teatre del
Casal Popular de Vilassar de Dalt,
ens porta la seva tradicional representació d’Els Pastorets.

INFANTIL I JUVENIL
# El conte de la rotllana
Divendres 20 desembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Presentació, contacontes i taller a
partir de l’àlbum il·lustrat: "La felicitat d’en Roc", de Pol Cumalat amb
il·lustracions de Marta Custardoy.
# Club dels Setciències: Què en
saps del Japó?
Divendres 20 desembre / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Club de coneixements adreçat a
nois i noies de 10 a 12 anys.
# Activitats de Nadal al Mercat
Divendres 20 desembre / 17 h
Espai Demo Mercat de la Plaça
de Cuba (Mataró)
17 h, Taller gratuït de guarniments
de Nadal amb Kangurs.
19 h, Fem cagar el Tió.
# Tió Gegant Solidari
Dilluns 23 desembre / 18 h
La Riera, cantonada Argentona
(Mataró)
Una tarda familiar on la canalla podrà fer cagar el Tió i gaudir d'animació infantil. Recollida
d'aliments solidària per a Càritas
Mataró. Organitza: NEM.
# El Tió a Arenys de Mar
Dies 21 i 22 desembre
Pati del C.C.Calisay (Riera del Pare
Fita, 31. Arenys de Mar)
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Ahir
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.

ATENCIÓ CIUTADANA

Divendres 20 desembre /
20.30 h / Can Gassol (pl. de
la Pepa Maca, 15. Mataró) /
Gratuït amb invitació

Dissabte 21 desembre: A les 12
h, "Despertada del Tió". De 17:30
a 20:30 h, Donem menjar al Tió!!
Recollida solidària d'aliments (oli,
sucre, conserves,...).

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

Diumenge 22 desembre: D'11 a
14 h, Fem cagar el Tió!! Vine a fer
cagar el tió.
Activitats recomanades per a infants menors de 10 anys.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00
Horari de Nadal
d’Atenció Ciutadana
Del 23 de desembre
al 7 de gener
> La Riera La Riera, 48

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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El mitjó perdut
de Nadal

Santa's Elves
Hora del conte en anglès,
especial Nadal, a càrrec de
Kids&Us Llavaneres.

Taller familiar de nadal, per a
infants de 5 a 12 anys. Porta el
teu mitjó desaparellat.

Dissabte 21 desembre / 12 h
Biblioteca Municipal
(c. Closens, 65.
Sant Andreu de Llavaneres)

INFANTIL I JUVENIL
# Materialitz'art per Nadal en
família
Dimarts 24 desembre / A les 12 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Reserves a www.casacolliregas.cat
Activitat familiar per descobrir el
Modernisme i imaginar el futur
de Mataró a partir de la creació a
partir de la impressió en 3D.
# Tallers de Nadal i tió
Dimarts 24 desembre / 17 h
Plaça de l'Ajuntament (Vilassar
de Mar)
A les 17 h, tallers de Nadal, a càrrec
de La Caseta de l’Arbre i d’Humana. I a les 18 h, cagatió, a càrrec
dels pastors de La Tropa Teatre.

XERRADES I LLIBRES
# Des del banc dels acusats
Divendres 20 desembre / 19:45 h
Ateneu Arenyenc (c. Anselm
Clavé, 22. Arenys de Mar)
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Diumenge 22 desembre / 12 h
Can Marfà Gènere de Punt.
Museu de Mataró

Presentació del llibre escrit per
Raül Romeva.
# Llegim!
Dissabte 21 desembre / 16 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia literària adreçada a nois i
noies a partir de 17 anys. Activitat
a càrrec de l'escriptora Lola Casas.

# Curs d'Aikido per la Marató
Dissabte 21 desembre / 10 a 12:30h
Poliesportiu Eusebi Millan (C. Sant
Cugat, 142. Mataró) / Donatiu: 5 €.
Curs solidari d'Aikido amb els mestres Jaume Gelabert (7è Dan),
Manel Fernàndez (7è Dan) i Samuel
Ordoñez (5è Dan). L'objectiu és recaptar fons per la Marató de Tv3 dedicada a les malalties minoritàries.

# Tertúlia jove
Dissabte 21 desembre / 16:30 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia jove per a lectors intrèpids!
Per a nois i noies de 13 a 16 anys.
A càrrec de Begoña Seguí.

# Exposició maquetes ferroviàries
Diumenge 22 desembre / 11 a 13 h
Local del Grup Ferroviari (Rda.
Barceló, 71 B. Mataró)
Commemoració del Dia Internacional del Modelisme Ferroviari
amb jornades de portes obertes.

VARIS
# Tast de jocs
Dissabte 21 desembre / 16 a 19 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tarda de jocs de taula, clàssics i
d’estratègia per a tots els públics.
Del Club de Rol Banshee Errante.

FESTES I FIRES
# Fira de Nadal a Cerdanyola
Dies 20, 21 i 22 desembre
Plaça Illa Cristina (Mataró)
Una quinzena de parades on podrem trobar articles de regal,
artesania i productes de nadal.
Activitats infantils i culturals.
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Pessebre vivent
El mercat, les escenes clàssiques i els
oficis artesans estaran representats pels
més de 100 figurants vestits de l'època i
amb moviment.
Dissabte 21 i diumenge 22 desembre
Horari: De 18 a 21 h
Font del mig (Argentona) / 3 €.

# 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 21 a les 18 h, Dansa "Ball
de Les pedretes", dels Pastorets
de la Sala Cabanyes, seguit d’un
taller de maquillatge. Diumenge
22 a les 18h, Titelles "M'he portat
bé", de Cia La Pantomima.
# 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
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una carpa de Nadal amb actuacions diferents cada dia.
Dissabte 21, a les 17.30 h: Actuació
musical Frozen. Diumenge 22, a les
17.30 h: Actuació musical Super
Herois. Dimarts 24, de 17 a 20 h:
Pare Noel, recollida de cartes.
Dimecres 25, de 17.30 a 18.30 h:
Actuació pallasso Salmonete. Dijous
26, a les 17.30 h: Animació musical
Mickey i Mini Nadal. Divendres 27,
a les 17.30 h: Animació musical La
Patrulla Canina.
# Pessebre Vivent d'Òrrius
Dies 28 i 29 desembre / 19 h
Plaça de l'Església (Òrrius)
Entrada: adults 4€, infants 2€
(4-7 anys) i gratuït (0 a 3 anys).
Tradicional representació de 23
quadres que configuren un recorregut pel bosc.

RUTES I VISITES
# Casa Coll i Regàs, com a mostra
dels gustos modernistes de Nadal
Dies 21 i 22 desembre / Dissabte
17 h i diumenge 12 h
Casa Coll i Regàs (c. Argentona,
55. Mataró) / Preu: 7 €.
Activitat nadalenca que convida a
reviure els costums de la burgesia
catalana de finals del segle XIX.
# Mataró, capital del gènere
de punt i espai de reserva de
col·leccions
Dissabte 21 desembre / 18 h
Can Marfà Museu Gènere de Punt
(Passatge Can Marfà, 1. Mataró)
Visita guiada, un recorregut que
ens acosta al procés de fabricació
del teixit de punt i l'evolució històrica d'aquesta indústria.
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Pessebres i diorames
Inauguració de l'exposició de pessebres i
diorames fruit del treball de l'Associació
Pessebristes Mataró.
Local Associació Pessebristes Mataró (C.
d'Alarcón, 27 Mataró)
Horari: cada tarda de 17 a 20.30 h, i matins
de diumenges i festius d'11 a 14 h excepte
dies 1 i 6 de gener. Fins al 12 de gener.

Exposicions
# Col·lectiva 15x15
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Del 20 de desembre al
19 de gener.
Tècnica i temàtica lliure, en format únic de 15 x 15 cm. Organitza:
Associació Sant Lluc per l’Art.
# Imma Banet. Pigments
Sala d'Exposicions Parròquia Sant
Josep (c. de Sant Josep, 18-20.
Mataró) / Fins al 22 de desembre.
Pintures d'oli sobre tela i aquarelles de l'artista Imma Banet.
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# 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.
# Salvar la terra per erradicar
la pobresa
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Fins al 30
de desembre.
Context ambiental i ecològic de l’Índia rural, i ens apropa a la feina que
impulsa la Fundació Vicente Ferrer.

# Joan Hortòs. Estampes
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 5 de gener.
Obra recent de l'artista.
# GfR
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins 29 de desembre.
Col·lectiva del Grup Foto Raw.
# L’art a través dels meus ulls
Espai Alterarte (C. Jaume Ibran,
10. Mataró) / Fins al 31 de gener.
Retrospectiva de Marc Alsina.
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# Més enllà de les trinxeres
(1936-1939)
Can Marfà Gènere de Punt
(Passatge de Can Marfà, 1. Mataró)
/ Fins al 8 de març.
Exposició de fotografies d'Alec
Wainman.
# Fins a tres-cents
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins al
21 de gener.
Mostra col·lectiva de Nadal amb
obres de 30 artistes diferents.
# 15 anys amb el follet Oriol
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al
10 de gener.
Exposició del personatge de l’illustrador Òscar Sardà.
# Francesc Subarroca. L'obsessió
creativa
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 2 de febrer.
Obres de l'artista barceloní, que
formen part de la Col·lecció Bassat.
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# Riu I Res. Nefer
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64.
Mataró). Fins al 19 d’abril.
Mostra de l'artista mataronina
Nefer Rovira.
# Horitzons precaris
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 12 de gener.
Mostra de l'artista mataronina
Blanca Casas Brullet.
# Pessebre Municipal
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 6 de gener. Inauguració: divendres 20 de
desembre a les 18 h.
Exposició del pessebre municipal
de la vila 2019-20.

# La defensa de la costa del
Maresme (1936-1939)
Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre.
Exposició de commemoració dels
80 anys del final de la Guerra Civil
Espanyola.

# 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.
# Nunc femina
Museu del Càntir (c. de l'Església,
9. Argentona) / Fins al 5 de gener.
Exposició de pintures de l'artista
Sílvia Alcalà.

# Diorames individuals i del monumental pessebre col·lectiu
Sala cultural M. Roser Carrau (C.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) /
Fins al 7 de gener.
De l'associació de Pessebristes i
Modelistes de Vilassar de Mar.
# L'oníric món del Dr. Pere Catà
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
19 de gener.
Exposició de figures de pessebre
del Dr. Pere Catà.
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Gent Gran
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
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
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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.

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

# Associació de Gent Gran de
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Sèniors
La salut natural holística
He tingut l'ocasió de rellegir el llibre
publicat l'any 1935, pel Premi Nobel
de medicina, el francès Alexis Carrel,
que amb el títol de "L'homme, cet
inconnu", posa en evidència els importants avenços en molts aspectes
científics, amb la greu excepció del
coneixement del funcionament dels
éssers humans, mancat d'una negativa visió de conjunt, que integri els
diferents coneixements d'especialistes amb tractaments contradictoris
que milloren certes parts del cos
espatllant-ne d'altres.
La medicina natural holística, amb
base científica, considera l'home
com un tot interrelacionat. L'home
té una part física però també una
altra psicoemocional i una altra espiritual. La malaltia, segons la medicina holística, és quelcom més
que una sèrie de símptomes que es
manifesten en el cos físic, que és tan
sols la punta de l'iceberg, generat per
altres conductes abans d'arribar al
cos, com el mental, on es processen
els pensaments, l'emocional, on es
gesten les emocions i el vital, on es
troba l'energia que sosté la vida.
Segons Alexis Carrel, el progrés de
la medicina no vindrà de la construcció de millors hospitals, de
millors i més grans laboratoris de
productes farmacèutics. Depèn de
l'adveniment d'alguns savis singulars i excepcionals, dotats d'imaginació. De la seva innovació i creativitat en la recerca en laboratoris
i en la vida real dels humans, per
poder descobrir les estructures
químiques dels misteris orgànics
i mentals. La conquesta de la salut
natural demana un aprofundiment
considerable del nostre coneixement holístic de l'home.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293

Apunts
psicològics
Nadal esbadellat o anhel
d’expansió

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

· Serenor per acceptar les coses
inevitables.
· Valentia per canviar les que
es poden.
· Saviesa per distingir les unes
de les altres.
· Un Nadal esbadellat o anhel
d’expansió.
Un Nadal esbadellat segueix
aquests pensaments perquè així
hi ha aquest esbadellar en les persones. La foscor del dia és una nit
llarga, ombra, odi, ràbia, enveja,
por, turbulència, venjança i tot allò
destructiu que hi ha dins nostre; i la
llum del dia és comprensió, bondat,
empatia, comprensió, estimació,
afecte, amor... La nit és la destrucció.
El dia, la construcció. Llum i foscor.
Per això esbadellar és no deixar les arrels que cal regar i cuidar després el creixement. Tot un
procés que a molts no els agrada
per enveja en veure com uns maduren, creixen, són autònoms i
ells es queden immadurs, aturats.
Nadal, aquest nou esbadellament o naixement és per a tothom.
Però per molt que cantin els angelets, cal l’esforç personal. Cal l’ajut
dels altres. Som per biologia egoïstes i altruistes. Els dos aspectes
són necessaris, però cal conrear-los
adequadament. El pessebre: quin
altruisme més formós als pastors i
mags. I alhora, quin egoisme horrible el del rei Herodes: no va deixar
cap nen de menys de dos anys en
vida. L’egoisme no permet créixer,
l’altruisme sí.
Diu Gabriel Garcia Márquez:
“Pots ser només una persona per
al món, però per a una persona tu
ets el món”. Bon Nadal esbadellat!
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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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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Cedida

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

Una maresmenca guanya el premi en història de
la medicina del Col·legi de Metges de Barcelona
Va endur-se el guardó amb el seu llibre 'La professionalització de les llevadores de
Girona (1830-1870)'
Recerca: Redacció

Marta Carrasco i Lorenzo ha
guanyat el premi d’història de la
medicina catalana Oleguer Miró
i Borràs del Col·legi de Metges de
Barcelona. Es tracta d'un premi
que habitualment guanyen professionals del sector de la medicina, però que aquest any ha estat
atorgat a aquesta jove historiadora
de Palafolls. També cal destacar la
joventut de la guanyadora, de 27
anys, poc habitual en aquest tipus
de certàmens.
“La professionalització de les
llevadores de Girona (1830-1870)”
és el títol del treball amb el qual
la maresmenca ha aconseguit el
premi. Aquesta història té com
a origen la tesina d'un màster de
recerca que Carrasco va realitzar
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després d'estudiar Història a la
Universitat de Girona. En haver
estat la guanyadora, el seu treball
ha acabat convertit en llibre. Un
valor afegit de la investigació de
Carrasco és que tracta un tema
poc estudiat fins ara i que avui dia
està agafant força.
El llibre es trasllada a principis
del segle XIX, moment en què l’Estat espanyol va voler normativitzar i professionalitzar totes aquelles disciplines mèdiques que, fins
aleshores, havien mantingut una
tradició oral i també generacional.
Aquest canvi afectava, entre altres,
les llevadores.
El treball de Carrasco mostra el
gir que va donar la professió, però
també la lluita que moltes dones van
haver d'afrontar per conservar la feina i reivindicar els seus drets. | Red.

El Col·legi de Metges de Barcelona
premia cada any
el millor treball de
recerca sobre la
història de la medicina a Catalunya.
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Fotograma de la websèrie amb Jordi París en acció.

Cedida

La websèrie 'Genesis 88', produïda a Mataró,
segueix acumulant premis
L'actor Jordi París ha estat guardonat com a millor actor de repartiment al festival
Asia Awards Fest 2019
Audiovisual: Redacció

i del conyac.

'Genesis 88', la websèrie produïda pel Grup de Cinema Fata
Morgana de Mataró, ha guanyat
un nou premi, aquest cop a Corea
del Sud, en el festival online Asia
Awards Fest 2019.
El premi ha estat concedit al seu
actor i productor, Jordi París, en la
categoria de millor actor de repartiment. París interpreta a la websèrie el paper del gàngster Jerónimo
Graco, un assassí de Las Maracas
(país fictici) poderós i despietat,
i un sibarita amant de les armes

Allau de premis
Aquest és el setè guardó que aconsegueix la websèrie en les seves
dues temporades. Amb la primera
temporada en van sumar tres, entre
el 2015 i el 2016, i amb la segona,
han arribat els altres quatre, tots
del 2019.
D’aquests últims premis, dos
han estat individuals. A més del
recent guardó de Jordi París, Franc
Sellers va ser reconegut com a millor director de websèries l’octubre
passat als premis Oriana. També
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cal destacar les nominacions a millor actor per Joan Rovira i millor
actriu per Maika Tenas als mateixos premis Oriana. Els altres cinc
premis van anar dirigits al conjunt
de la websèrie.
Amb tot això, 'Genesis 88' s'ha
situat al 19è lloc de les websèries del món segons el Web Series
World Cup.
'Genesis 88', a més d'estar produïda a Mataró, ha estat rodada
pràcticament en la seva totalitat al
Maresme. Les dues temporades filmades fins ara es poden veure a través de la plataforma YouTube. | Red.
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Vista de la Ronda Miguel de Cervantes després de les obres de millora.

Aj. Mataró

Punt final al darrer tram de millores de la Ronda
Miguel de Cervantes
El projecte ha tingut un cost total que està al voltant del milió d'euros
Urbanisme: Redacció

Coincidint amb les últimes setmanes de 2019, el projecte de millora de la Ronda Miguel de Cervantes
arriba al seu final. L'obra, que contemplava una renovació del clavegueram i la reurbanització d’un
passeig de més de 850 metres, es
va dividir en dos trams: un primer
localitzat entre la Plaça d’Alfred
Opisso i el carrer Francisco Herrera
i un segon, situat entre Francisco
Herrera i el Camí Ral. Durant el
2017 i el 2018 es va enllestir el primer tram i, a principis de setmana,
s’ha posat punt final al segon.
Pel que fa als terminis, des de
l’Ajuntament s’admet que no han
arribat a complir-se però que no
s’han allargat en excés i que sempre s’ha treballat intentant causar
les menors molèsties possibles als
ciutadans.

Un milió d'inversió
El projecte de clavegueram, adjudicat a l’empresa Bigas, ha tingut
un cost de 310.334,42 € (IVA inclòs), mentre que la urbanització
ha anat a càrrec de Vialser i ha costat 274.874,04 € (IVA inclòs), preu
que inclou millores afegides després de l’adjudicació del projecte.
La inversió global de les actuacions fetes a la ronda de Miguel
de Cervantes, sumant les dues fases, ha estat d’1,1 milions d’euros.
Les millores
Entre altres millores, al marge de
la riera de Sant Simó, on en alguns
trams no hi havia vorera, s'ha creat
un itinerari accessible d’una amplada mínima de 180 cm. També
s'ha implantat nou enllumenat al
passeig, s’han mantingut els arbres
existents i s’han plantat lledoners.
D'altra banda, s’ha millorat el carril

El projecte, que ha
tingut un cost total
que ronda el milió
d'euros, ofereix a
la ciutadania una
connexió entre la
platja i els barris de
Rocafonda, Escorxador i l’Havana.
bici, s’ha reforçat el paviment de la
calçada, s’ha instal·lat nova senyalització i s’ha incorporat mobiliari
urbà (bancs, papereres).
Propers treballs
La següent actuació prevista pel consistori té a veure amb el tram final de
la Ronda Miguel de Cervantes, la zona
localitzada entre Sant Simó i la N-II.
De fet, l'Ajuntament estava pendent
de rebre el traspàs del tram urbà de la
N-II i, ara que té les competències, es
planteja millorar-lo en un futur. | Red.

Pels vianants
La reurbanització ha permès configurar un passeig de
vianants de més de 850 metres lineals al costat de la
riera de Sant Simó.
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Objectius de millora pels punts
de recàrrega de vehicles elèctrics

El Punt Lila
s'intensifica durant
les festes de Nadal

Senyalització d'un punt de recàrrega elèctric.

El Punt lila al Pla d'en Boet.

D. Ferrer

Aj. Mataró

El Ple aprova una Proposta de resolució per a la creació
o adhesió a una aplicació que gestioni aquest servei

Es troba a la zona d’oci de
Pla den Boet des del 2018

El Ple ordinari del mes de desembre va aprovar per unanimitat una
Proposta de resolució presentada
pel grup municipal de Ciutadans,
en què suggeria la creació o adhesió a una aplicació per gestionar
els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics a la ciutat de Mataró.
En la proposta, Ciutadans exposava que "una mala gestió dels
punts de recàrrega dels vehicles
elèctrics pot desincentivar la compra i l'ús d'aquests automòbils,
amb les conseqüències mediambientals que això comporta". En
aquest sentit, el grup municipal
va apuntar que dels 13 punts del
servei que hi ha a la ciutat, alguns
d'ells encara no han estat utilitzats
des de la seva instal·lació i n'hi ha

El Punt Lila d’informació i atenció
davant agressions sexistes i sexuals
als espais d’oci de Mataró intensificarà la seva feina durant les festes
de Nadal. En les pròximes setmanes,
estarà obert els dies 20, 21, 24 i 31
de desembre en l’horari habitual,
de les 23 a les 6 h. En aquest espai
s'hi troba un equip de tres persones
expertes en gènere i violències masclistes que informen sobre agressions sexistes i violències sexuals i els
recursos municipals que existeixen
en aquest àmbit.
El Punt Lila està instal·lat a la conﬂuència del carrer de Pablo Iglesias
amb el carrer de Serra i Moret. Des
que es va posar en marxa a l'octubre del 2018, més de 2.500 persones
han passat per informar-se. | Red.
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d'altres que de vegades tenen deficiències com, per exemple, que no
funcioni alguna de les mànegues.
Acords de la proposta
Amb la finalitat de "treure el màxim
rendiment a les inversions realitzades i per una ciutat més amable i
sostenible", la proposta assenyalava
l'activació de tots els punts de càrrega instal·lats, establir una aplicació
per identificar els punts disponibles i
poder-los reservar i, mentrestant, informar d'aquells punts que es troben
fora de servei actualment per "evitar
una pèrdua de temps" als usuaris.
A l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, per exemple, aquests aspectes queden coberts a través de
l'aplicació AMB Electrolineres. | Red.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENC COL·LECCIÓ PLAQUES DE
CAVA. 637 336.449
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
VENTA PISO TIPO CASA Sorral.
85 metros, 3 habitaciones dobles,
gran terraza privada. 148.000€
Particulares 678.386.600
TRASPASSOS·LLOGUERS
ES LLOGA HABITACIÓ davant del
mar. 653.473.302
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
TREBALL
OFREZCO SERVICIOS DE
mantenimiento, vigilancia y limpieza
a cambio de alojamiento. Coche
propio. 699.204.045 /631.011.668
SEÑORA CUIDA PERSONAS
mayores, limpia. Experiencia.
Referencias. Interna o por horas.
642.040.659
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA,
cuidado mayores, fábricas.
632.410.499
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TREBALL
LIMPIO POR HORAS. 671.392.089
CHICA BUSCA TRABAJO canguro,
cuidado mayores, limpieza. Por horas
o interna. Referencias. 633.643.735
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
plancha y cocina, cuidado mayores.
Mucha experiencia. Buenas
referencias. Vehículo propio.
666.616.273
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Vehículo propio. 655.617.510
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
631.244.085
CLASSES
TALLERES DE FLORES gigantes
decorativas. 662.257.120
PEDAGOGA AMB EXPERIÈNCIA.
C l a s s e s re fo r ç , d i f i c u l t a t s
aprenentatge, tècniques estudi M.
Antònia 693.484.186
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
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CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
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
HSB, REFORMES en general,
construcció civil, lampisteria, fusteria,
pintura, projectes, permisos d'obra,
cédules d'habitabilitat, decoració
d'interiors, manteniment comunitats.
Qualitat i compliment és el nostre
lema. Pressupost sense compromís.
690.922.551
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
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Econòmics
PROFESSIONALS
M U DA N Z A S EC O N Ó M I C A S .
692.021.141
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
BOLETINES, LAMPISTERÍA,
reformas, reparaciones. 629.232.530
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza. Excelentes
acabados. 629.988.598
REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN.
Presupuestos sin compromiso. www.
zoly.es 606.919.761
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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Llar
Un hivern calent
Per als mesos de fred, una de les grans
preocupacions és tenir la llar i el
sistema de calefacció a punt

Tot Llar 1897.indd 2

Com gestionar la temperatura de casa teva a distància, estalviar el màxim d'energia o canviar el teu
sistema de calefacció per un de terra radiant són
alguns dels temes que compartim i que t'ajudaran
a passar l'hivern.
D'altra banda, també et proposem consells decoratius per a les parets, aplicant elements com la
fusta o els plats.

18/12/19 18:31
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Fusta a les parets
Si voleu donar un aire rústic, vintage o
desenfadat a una estança podeu aconseguir-ho amb una cosa tan senzilla com
revestir les parets de fusta. Una de les
últimes tendències en decoració, tant
per a l'exterior com a l'interior, és la de
la fusta ecològica o reciclada.
Amb una mica de destresa i algunes dosis de creativitat, aconseguireu rentar la cara completament
a la vostra habitació utilitzant la fusta per revestir
les parets, o simplement la paret principal, i deixar
la resta com estava.

En aquesta tasca decorativa podeu decantar-vos per diferents tipus de llistons, però resulten especialment d’interès els palets fets
amb diferents làmines de fusta
encadellada, més encara si els llistons són de diferents colors i/o
textures. Depenent dels colors de
la fusta que escolliu i l’estat de les
làmines, si presenten decapats o
trossos amb la pintura saltada,
obtindreu un ambient o un altre.
Les possibilitats són infinites, des
de deixar els tons naturals, fins a
pintar murals sobre la fusta.
A grans trets, les fustes amb tons
grisosos són ideals per a dormitoris que pretenen ser moderns però
amb aires industrials o un punt
rural. Si penseu en una estètica
més fresca i original, podeu decantar-vos per combinar llistons
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de diferents colors o dimensions.

Decora amb plats
Una alternativa molt popular avui
en dia, encara que per a res és
nova, és utilitzar plats per decorar parets. Les parets no tenen per
què ser avorrides i veure’s amb els
mateixos elements decoratius de
sempre, els plats poden donar-los
originalitat i també color perquè
podeu escollir-los en els colors
que més us agradin i en els estils
que millor s’adaptin al vostre gust
personal.
El gust per als plats decoratius
existeix en totes les cultures i per
això podem trobar-los en les artesanies d’arreu del món. Si gaudiu
d’aquest tipus de detalls i us agrada
col·leccionar, podeu reunir diversos plats bonics que podeu utilitzar

per decorar la paret del menjador,
la cuina o el saló. Poden ser molts
o pocs plats, d’una mida igual o
diferent, de molts colors o només
d’un... També poden ser plats de
ceràmica, plats de fusta, plats de
materials variats, i plats amb dissenys o sense disseny.
La disposició dels plats en la paret també és variada. Podeu collocar-los formant un quadre, un
triangle, dispersos per la paret,
units, o bé en cascada, començant
en una paret i acabant en una altra. Hi ha mil maneres creatives de
penjar-los. | Red./AMIC
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Llar

Estalviar energia de
forma simple
Freqüentment parlem d'eficiència
energètica i pensem en grans pressupostos i en grans infraestructures.
No obstant això l'eficiència energètica va molt més enllà dels desenvolupaments faraònics.
Tal com s'entenen aquests dos conceptes, podem parlar en més ocasions d'una filosofia que
d'una pràctica industrial o estatal.
Prova clara d'això són les possibilitats que tenen els ciutadans d'estalviar energia a casa amb
tan sols uns quants canvis en les seves rutines i
en les seves llars.
A continuació enumerem algunes de les formes
més senzilles d'estalviar en el dia a dia.
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Més enllà de tenir unes finestres amb un aïllament
adequat, és interessant pensar en com fem servir les
finestres. Obrir les persianes quan és necessari perquè
la llum del sol penetri a les habitacions o tancar-les
per evitar el fred són alguns exemples de pràctiques
que faran que estalviem.
De la mateixa manera també hem de tenir en compte les nostres portes. Si tenen escletxes o si no les
tenim adequadament tancades o obertes, estem
perdent energia.
En una altra línia és important fixar-nos en els electrodomèstics de la casa i en la qualificació energètica
que tenen. Sempre que sigui possible és interessant
comptar amb aparells indexats amb la lletra A.
Un grau de temperatura pot semblar poc important però si el rebaixem quan ens dutxem o quan
netegem els plats, podem estalviar una important
quantitat d'energia i diners.
Finalment cal tenir en compte l'anomenat consum fantasma. És important evitar o desconnectar
els aparells que tot i no estar en ús segueixen gastant
energia. | AMIC

HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

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

Climatitzador
amb Wi-Fi
És possible arribar a casa i gaudir
de la temperatura perfecta malgrat haver estat tot el dia fora? La
resposta és sí, i t'expliquem com
fer-ho.
Una solució seria deixar posat l’aire condicionat o la calefacció durant les hores que estem
fora de casa, però no resulta gaire interessant si
pensem en la despesa econòmica i energètica
que això suposaria.
Avui dia, podem trobar al mercat climatitzadors
amb Wi-Fi que permeten que casa vostra sempre
tingui la temperatura perfecta perquè quan hi entreu, us sentiu al paradís.
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Imagineu-vos el que seria tenir un aire condicionat
amb Wi-Fi quan arribin les elevades temperatures,
a aquelles hores en les quals no us trobeu ningú pel
carrer perquè tothom s’està refugiant a casa o en un
centre comercial amb aire. O pensant en les dates
que corren, el gust que dona arribar a casa amb les
mans i el nas glaçats i sentir que l'escalfor t'envaeix.
Gràcies als climatitzadors Wi-Fi, podem viure aquests
moments simplement donant una ordre des del nostre
telèfon intel·ligent. Mentre us esteu dirigint a casa, ja
podeu posar l’aire condicionat o la calefacció perquè
quan entreu per la porta, us doni la benvinguda la
temperatura ideal.
Podeu trobar aquests electrodomèstics a la vostra
botiga especialitzada. Actualment, ja hi ha un bon
grapat de marques que doten als seus equips de
climatització l’opció del control mitjançant Wi-Fi.
Escull la que més s'adapti a tu i gaudeix al màxim
de l'estona que passis a casa. | Red./AMIC
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Llar

Terres per a
calefacció radiant
Si estàs pensant a canviar el sistema de calefacció tradicional de
casa teva per un de terra radiant,
t'interessaran aquests consells.
La calefacció radiant és un sistema que transmet la calor mitjançant un conjunt de canonades unides en paral·lel que recorren el sostre o
el terra de la llar.
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Es tracta sens dubte d'un sistema molt net i pràctic, ja
que allibera les estances dels incòmodes radiadors i,
a més, la xarxa de canonades distribueix la calor de
forma homogènia per tota la casa, a diferència dels
radiadors convencionals.
Si bé és cert que la seva construcció és aparatosa i
suposa un cost extra, és una inversió que val la pena
tenint en compte la seguretat, la durada, el confort,
l'aïllament addicional i el preu de manteniment. I el que
és més important: és la calefacció que menys consum
d’energia presenta.

El paviment
Un inconvenient que hem de tenir en compte és que
no podem utilitzar qualsevol material com a paviment,
ja que n'hi ha alguns que es dilaten o contrauen amb
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la temperatura. Per això, és indispensable saber si el material, ja sigui
fusta, moqueta o ceràmica, és apte
per al seu muntatge sobre aquest
sistema de calefacció.

Fusta
En general, no s’aconsella la instal·lació
de terra radiant amb terres de fusta,
ja que aquest material es pot dilatar
i contreure per l’acció de la calor. Si
es vol instal·lar parquet és necessari
informar-se de si la fusta escollida és
apta. Alguns fabricants estableixen
una temperatura màxima a partir de
la qual el terra pot deteriorar-se.
Rajola
Els materials ceràmics són els més
adequats per aquest tipus de calefacció perquè el seu coeficient de
transmissió de la calor és òptim. No
es perd i es distribueix de forma homogènia per tota la superfície.
Moqueta
Algunes classes de moquetes són
aptes. Per reconèixer aquest revestiment, cal fixar-se en l’etiqueta, que ha d’indicar que el teixit i
el seu corresponent adhesiu són
resistents a la calor i que es mantindran estables quan la calefacció
estigui funcionant. | Red./AMIC
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ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Instal·ladors certificats
bateries de liti Sonnen.
• SAT oficial inversors Fronius.
• Especialistes en eficiència
energètica.

Envia’ns la teva factura de la llum a info@techsolar.cat
i et farem un estudi i proposta ideal del teu cas,
per arribar a obtenir un consum 0 de la xarxa.

www.techsolar.cat

T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró
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Llar

5 consells per protegir
la teva casa del fred
sense gastar massa
Aprèn a tenir la teva llar a una temperatura confortable sense un excés de consum
Sabem que a l'hivern vénen moltes despeses extres
amb el Nadal i els regals, però és que a més hivern
és sinònim de fred i de dies curts i, per a fer-li front,
s'encenen les calefaccions i s'incrementa l'ús de llum
artificial a les llars. La pujada de gener pot ser complicada si no tens un pla per a afrontar tots els rebuts
que t'arribaran de manera regular. I per descomptat la

factura de la llum arribarà amb puntualitat cada mes.
Segons un informe de Deloitte, la calefacció i l'aigua
calenta sanitària suposen el consum energètic més rellevant d'una llar, entorn del 60-70%. Això afecta tant
a les butxaques dels ciutadans com al canvi climàtic.
Per això, abans de pujar uns graus la calefacció per tal
de mantenir la llar més calenta, s'ha de pensar com es
pot aïllar millor la casa per a evitar que el fred hi entri.
Et mostrem alguns consells perquè controlis la teva
factura elèctrica i evitis que aquest hivern la calefacció
s'emporti més diners del compte.

1. Purga els radiadors de casa
Tal com aconsella Endesa a la seva web, extreure l'aire
dels radiadors és convenient almenys una vegada a l'any,
principalment amb l'arribada del fred, ja que aquests
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acumulen bombolles d'aire que impedeixen el pas de
la calor i, per tant, impedeixen la seva transmissió i fan
que augmenti el consum. D'aquesta manera tindrem
la temperatura desitjada i a més estalviarem energia.
Si el que tenim a casa és una caldera, netejar-la també
permetrà estalviar combustible i produir menys residus.
Aquest manteniment previ abans que arribi el fred, garanteix seguretat quan s’hagi d’utilitzar de forma diària.

2. Tapa les sortides/fuites de calor
Una gran part de la climatització de la llar es perd per
murs i finestres, per petites escletxes i esquerdes als
quals no donem importància. S’estima que l’aire que es
filtra per aquests punts correspondria amb una pèrdua
de calor de fins al 25%. Per això, és imprescindible segellar les esquerdes i buits pels quals pugui entrar el fred.

18/12/19 18:32

núm. 1897 / del 20 al 27 de desembre de 2019

Però quan s’apaga la calefacció el sistema deixa de gastar
energia, en canvi, mantenir una temperatura fixa comporta una aportació continua d’energia; a causa de les
pèrdues de calor que es produeixen en murs, sostres,
finestres o portes i que cal anar compensant.

4. Ventila l'habitatge de forma correcta
Ventila la teva llar durant 10 minuts cada dia per no
perdre energia. Si és possible, aprofita el moment més
solejat del dia per obrir totes les finestres de la casa alhora. Això si, els radiadors han d’estar apagats.
Una llar correctament ventilada és fonamental pel
nostre confort, ja que evites l’excés d’humitat i elimines
substàncies contaminants que poden ser perjudicials
per a la salut. El nivell d’humitat relativa més recomanable dins la llar oscil·la entre el 30 i el 50%.

3. Ajusta la temperatura
L'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia
(IDAE) informa que la temperatura ideal per a la calefacció en espais tancats se situa entre 19° i 21° durant el dia i entre 15° i 17° durant la nit. Així que per
estalviar és indispensable mantenir la temperatura
al rang d'eficiència i confort adequada i no posar la
calefacció molt alta.
Per cada grau que s'incrementa la temperatura en
un habitatge, el consum energètic augmenta un 7%, el
mateix que la despesa en calefacció i en les emissions de
CO₂. Així que anar per casa amb samarreta de màniga
curta i la calefacció alta és una mala idea.
Un altre dels grans mites és que per preservar la calor
a casa i estalviar energia és millor tenir la calefacció posada tota l’estona i evitar la despesa d’apagar i encendre.
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5. Decora la llar amb una estructura eficient
Sabies que els mobles absorbeixen la calor? Per això
el consell dels especialistes d’interiorisme és apartar
els mobles del radiador, per tal que l’aire calent pugui
circular lliurement. El mateix passa amb la roba estesa,
la qual s’ha d’apartar del radiador, ja que, si no es fa, es
redueix l’eficiència energètica de la calefacció.
D’altra banda, preparar la decoració de la teva llar per
l’hivern també pot ser una gran solució. Recuperar les
catifes i cortines pot ajudar a mantenir l’escalfor durant
l’hivern i a millorar l’aïllament.
Els petits gestos diaris poden suposar un gran canvi. Aquests consells i d’altres tan coneguts com apagar
les llums, no quedar-se molta estona sota l’aigua de la
dutxa o no malbaratar amb l’ús dels electrodomèstics
poden ajudar a fer que estalviïs en la factura de la llum
i tinguis més cura amb el medi ambient. | Red.
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 21
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30

0:30
1:00
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
CAMINANT PER
CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAMINANT PER
CATALUNYA
LA CONVERSA
CREURE AVUI
TRAÇ DE CULTURA
CALIDOSCOPI
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
CARNET ESPORTIU
...I BONA LLETRA
ESPECIAL NADALES
TASTETS DE CULTURA
L’HORA DE LA GENT GRAN
BÀSQUET EN JOC
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
El PREGONER
MERCAT MÚSICA VIVA
DE VI
CONCERT BALKAN
PARADISE
GAUDEIX LA FESTA
EL PREGONER
DE TEE A GREEN
TELÓ DE FONS
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT PER
CATALUNYA
TOT JAZZ
DE TEE A GREEN
GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT PER
CATALUNYA

Diumenge 22
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30

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

10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
12:30 RUGBI EN JOC
15:00 EL PREGONER
16:00 HOQUEI EN JOC
ESPECIAL
NADAL SOBRE RODES
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TOT JAZZ
23:30 LA CONVERSA
0:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
2:30 TELÓ DE FONS
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 PAISATGES ENCREUATS
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
5:30 TELÓ DE FONS
6:00 EL PREGONER

7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
20:45
21:45

MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
EL MIRADOR
CALIDOSCOPI
CARNET ESPORTIU
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
CARNET ESPORTIU

Dimarts 24
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30

Dilluns 23
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT PER
CATALUNYA
NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
DIUMENGE ESPORTS
ÚLTIMA SESSIÓ
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
INFANTIL
EL MIRADOR
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
ESPECIAL NADALES
Escola Camí del Mig
MATARÓ AL DIA
ESPECIAL NADALES
Escola Torre Llauder

15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
20:45
21:45
22:00
22:30
23:00
23:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
BON DIA AMB ALEGRIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
INFANTIL
EL MIRADOR
ESPECIAL NADALES
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
ESPECIAL NADALES
Escola El Turó
MATARÓ AL DIA
ESPECIAL NADALES
Escola Santa Maria del Pi
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
ÚLTIMA SESSIÓ
MISSA DEL GALL
En directe des de
Montserrat
CALIDOSCOPI
EL MIRADOR
CALIDOSCOPI
CAMINANT PER
CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI

Dimecres 25
7:00

ÚLTIMA SESSIÓ

7:30
8:00
8:30
9:00
10:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:15
20:30
20:45
21:45
22:00
22:30
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
GAUDEIX LA FESTA
INFANTIL MATÍ
WGR Final artístic
junior freedance
DE TEE A GREEN
TASTET DE CULTURA
CALIDOSCOPI
FET AL PAÍS
PAISATGES ENCREUATS
FET AL PAÍS
INFANTIL
CONCERT
“MOTS PER LA PAU”
ESPECIAL NADALES
THE BEST ON
ESPECIAL NADALES
Escola Serena Vall
MATARÓ AL DIA
ESPECIAL NADALES
Escola Meritxell
MATARÓ AL DIA
CONCERT ELS ELEMENTS
FET AL PAÍS
PAISATGES ENCREUATS
LA CONVERSA
PAISATGES ENCREUATS
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
FET AL PAIS
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
...I BONA LLETRA
LA CONVERSA

Dijous 26
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
18:00
18:15
20:30
20:45

LA CONVERSA
PAISATGES ENCREUATS
POESIA EN VIU
INFANTIL MATÍ
CONCURS VESTITS DE
PAPER DE MOLLERUSSA
ÚLTIMA SESSIÓ
DE TEE A GREEN
ÚLTIMA SESSIÓ
INFANTIL
FET AL PAÍS
CONCERT
“ELS ELEMENTS”
ESPECIAL NADALES
EL MESSIES DE HÄNDEL
ESPECIAL NADALES
Escola La Llàntia
MATARÓ AL DIA

21:45 ESPECIAL NADALES
Escola Divina Providència
22:00 MATARÓ AL DIA
22:30 IMPRO SIDE STORY
0:00 THE BEST ON
2:30 POESIA EN VIU
3:30 TELÓ DE FONS
4:00 TOT JAZZ
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
5:30 EL PREGONER
6:30 FET AL PAÍS

Divendres 27
7:00
7:30
8:00
9:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
20:45
21:15
21:45
22:00
22:30
0:30
1:00
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

CALIDOSCOPI
FET AL PAÍS
NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
BEN TROBATS
BON DIA AMB ALEGRIA
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
INFANTIL
ESPECIAL NADALES
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
ESPECIAL NADALES
Escola Valldemia
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
ESPECIAL NADALES
Escola Joan Coromines
MATARÓ AL DIA
ÒPERA FALTSTAFF
ÚLTIMA SESSIÓ
TOT JAZZ
CARNET ESPORTIU
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
CARNET ESPORTIU
Reemissió

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1897.indd 1

22:00
22:30
23:00
1:00
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

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 CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
TERESA BERNABEU VILA
Paraula invertida (1895):
Vidres

Adreça web del banner invertit:
www.tecnocasa.es

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

18/12/19 12:21
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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)

El sexe i les silencioses lluites de po-

Venus a Aquari al sectorde la pro-

Bessons (21/5 al 21/6)
Moviment social en aquests dies,

der, poden estar presents. Una per-

fessió pot oferir oportunitats. Amb

amb interessants converses al voltant

sona del sector de l'amistat et pot

el Sol transitant per Casa IX a prop

d'una taula. Amb el Sol entrant ja a

atraure molt, però sembla que de

de Júpiter, potser faràs un viatge.

Casa VIII, pots sentir-te més emotiu

moment no passes a l'acció.

Estàs obert a la diversió.

i una mica més reflexiu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

El Sol comença a transitar per Casa

El Sol entra al sector laboral i de la

Cercaràs la millor manera de gaudir

VII. Dies de molta activitat, amb tro-

salut. A la feina pots començar una

en família. Amb la parella pot donar-se

bades i celebracions diverses. Si estàs

nova etapa en la qual et confiïn més

un malentès, sigues clar. Si no tens

cercant feina, sigues prudent,

responsabilitat. T'enfoques en millo-

parella, el sector afectiu s'activa amb

no tot és el que sembla.

rar la salut i hàbits.

noves coneixences

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Venus activa el teu sector de l'amor

El Sol entra a la Casa III i s'acosta

Necessites verbalitzar un assump-

i algú pot entrar a la teva vida du-

a Júpiter. Entres en una etapa més

te, que fins ara, tenies amagat, però

rant el trànsit. També és possible

comunicativa i disposaràs de més bon

no et precipitis. Sembla que els teus

que et retrobis amb velles amistats

humor. Retrobament amb germans,

hàbits de salut demanen unarevisió,

en aquests dies.

sobretot si viuen lluny..

potser un nou enfocament

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Felicitats! El Sol entra al teu signe

Amb Venus al teu signe, et sents més

Toca redefinir objectius professionals

iniciant un nou cicle. És un any es-

amorós. Cerques l'equilibri i practicar

i ser més concret. Aprofita aquests

pecial per la configuració astrològica

l'empatia vers els altres. En aquests

dies que potser tens una mica més

del moment. Venus transita el sector

dies, amb el Sol a Casa XII, pots viure

de temps lliure, per començar l'any

econòmic, protegint-lo.

certa enyorança

nou amb idees renovades.

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

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

Una caldera de biomassa donarà servei al
pavelló esportiu i al camp de futbol municipals
A més de produir una energia renovable més neta i que reutilitza els residus forestals,
permet un estalvi important en el cost del combustible
Equipaments: Arg.com

A ﬁnals de mes s'iniciaran els treballs per a la instal·lació d'una caldera de biomassa que donarà servei al
pavelló esportiu, al camp de futbol i
a l'escola d'Argentona. S'espera que
el nou equipament, que produirà
calor i escalfarà l'aigua dels sistemes de calefacció i d'aigua calenta,
pugui estar en funcionament durant
el segon o tercer trimestre del 2020.
La caldera s'ubicarà al costat de
l'ediﬁci d'entitats de la zona esportiva. Durant el temps que es

prolonguin les obres, es poden produir petites afectacions a la zona
d'aparcament de la zona esportiva.
Els treballs els durà a terme l'Ajuntament amb el suport de la Diputació
de Barcelona i mitjançant una subvenció del fons europeu FEDER.
Els beneficis
Les calderes de biomassa són especialment recomanables en el cas
d'aquelles instal·lacions que tenen
un consum energètic elevat. A més
a més de produir energia renovable i donar un nou ús als residus

forestals, aquest sistema de calefacció és molt eﬁcient i permet fer
un estalvi important en el cost del
combustible.
En aquest sentit, l'augment dels
preus dels combustibles fòssils, la
necessitat de disminuir la dependència energètica exterior i, en general, els aspectes ambientals positius de les energies renovables
han facilitat que s'estiguin produint importants avenços tecnològics
tant en la producció de la matèria
primera com en les instal·lacions
tèrmiques. | Arg.com

Una aposta a tota la província
A Barcelona hi ha prop de 500 instal·lacions de
biomassa, amb una potència total de 51,8 MW.
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El Parc de Nadal obre les
portes al pavelló esportiu

Per poder entrar-hi caldrà portar un quilo d'aliments per a Càritas.

S'elimina el registre
municipal de parelles
de fet

Arg.com

L'objectiu és simplificar tràmits.

Cedida

Adreçades als infants i joves de la vila, les activitats
tindran lloc entre el 27 i el 30 de desembre

L'Ajuntament traspassa la
gestió a la Generalitat

La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament organitza un any més el Parc
de Nadal, que tindrà lloc al pavelló
esportiu municipal del 27 al 30 de
desembre. Parlem d'una trobada que
s'adreça als infants i joves de la vila
i que ofereix diverses activitats lúdiques i esportives. L'entrada és gratuïta,

L'Ajuntament d'Argentona ha
aprovat en el ple municipal de desembre la supressió del Registre
Municipal d'Unions Estables de
Parelles. El motiu de la derogació
ha estat l'entrada en vigor, l'abril
del 2017, d'un registre únic a tota
la comunitat autònoma impulsat
per la Generalitat de Catalunya.
Aquest, entre altres aspectes, preveu que les parelles estables inscrites en registres municipals puguin
aportar la certificació d'inscripció
emesa pel consistori corresponent.

però es demanarà a tots els assistents
que aportin un quilo d'aliments, que
es donarà a Càritas.
Els menors de 12 anys hauran d'anar
acompanyats d'un adult en tot moment, mentre que els adolescents d'entre 13 i 16 anys hauran de portar una
autorització signada. | Arg.com

Neix una nova cooperativa
liderada per estudiants

A partir d'ara
El consistori només
tramitarà les baixes
i els certificats
Els joves cooperativistes.

Arg.com

Equality for All ha estat registrada per l'alumnat que cursa l'optativa d'Emprenedoria a l'IES Argentona
Aquest mes s'ha registrat una
nova cooperativa a la vila. Es tracta
d'Equality for All, una entitat creada per l'alumnat de 3r d'ESO de
l'optativa d'Emprenedoria de l'IES
Argentona. L'objectiu del projecte
és recollir dades sobre la desigualtat
existent en l'àmbit local i retornar els
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resultats a la població per fomentar
la conscienciació en aquest aspecte.
La professora que condueix la matèria, Susanna Llombart, explicava a
Ràdio Argentona que és "una oportunitat per fomentar valors com la
cooperació, la col·laboració i el treball en equip". | Arg.com

A grans trets, la voluntat de
la mesura és simplificar els tràmits innecessaris i impulsar una
Administració més eficaç i útil per
al ciutadà.
A partir d'ara, i d'acord amb
aquest canvi, l'Ajuntament només
tramitarà les baixes i els certificats.
Tots els veïns que vulguin registrar-se com a parelles ho han de
fer a través del web Justicia.gencat.
cat. | Arg.com
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Argentona

núm. 1897 / del 20 al 27 de desembre de 2019

'Un dia qualsevol' es podrà veure el 17 d'abril a La Sala.

Cedida

Nova temporada d'espectacles a La Sala
De gener a maig, el teatre de la vila acollirà obres que han girat per altres indrets de
Catalunya, com 'L'amic retrobat' o 'Un dia qualsevol'
Teatre: Redacció

La Regidoria de Cultura i Festes va
presentar la setmana passada la nova
temporada de La Sala per als mesos
de febrer, març, abril i maig. El cartell
inclou set espectacles ben diversos,
que tenen a veure amb el teatre, la
música o la dansa.
La primera obra programada és
'L'amic retrobat', una història d'amistat
i descoberta, però també una manera
de rememorar un dels capítols més
foscos del segle XX: l'arribada de Hitler
al poder, l'any 1933. La representació,
que tindrà lloc el divendres 7 de febrer,
compta amb un repartiment encapçalat per Jordi Martínez, Quim Àvila i
Joan Amargós, i dirigit per Joan Arqué.
La segona funció aterrarà a La Sala
el 28 de febrer. Parlem de 'Somnis de
Ravel', un recital que és música i improvisació en estat pur i que gira al
voltant de les melodies i la suggestió
de Maurice Ravel. Els músics Marco
Mezquida (piano), Martín Meléndez
(violoncel) i Aleix Tobias (percussió)
en són els protagonistes.
D'altra banda, el dissabte 7 de març
arriba el torn de 'Conservando memoria', una obra entranyable per reviure
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els nostres orígens familiars, una mena
d'homenatge als nostres avis i àvies.
Escrit, dirigit i també protagonitzat
per Izaskun Fernández i Julián SáenzLópez, l'espectacle ha estat guanyador de diversos premis. Entre ells, el
premi del Festival Territorio Violeta
2019 i el premi Drac d'Or a la millor
dramatúrgia.
El diumenge 22 de març els espectadors de La Sala lluiran les seves
millors gales per assistir a un esbojarrat concert clàssic, creat i dirigit per
Jordi Purtí. La seva estrena al Festival
Còmic de Figueres es va endur una
gran ovació del públic, que va aplaudir
dempeus 'Concerto a tempo d'umore'.
La dansa, la música i el teatre combinaran a la perfecció el 27 de març,
gràcies a l'espectacle 'Acorar'. Parlem

d'un dels monòlegs més aplaudits i
premiats dels últims anys en l’escena
de parla catalana. Partint de la metàfora de les matances del porc i de
la sobrassada blanca, Toni Gomila
ofereix una trista però alhora irònica
radiografia d’un món que s’acaba: el
de la pagesia mallorquina.
La penúltima proposta és 'Un dia
qualsevol', programada per al 17
d'abril. Aquesta comèdia està protagonitzada per Annabel Castan, Imma
Colomer, Pep Ferrer i Quimet Pla i dirigida per Oriol Tarrasón. Per acabar,
'Eh Man Hé, la mecánica del alma'
tancarà la temporada el 9 de maig.
Cinc actors, ballarins i titellaires són
els esperits que li donen vida i ens demostren que la seva ànima no és tan
diferent de la de les persones. | Red.

Compra la teva entrada
Ja estan a la venda les entrades i abonaments per a aquesta temporada. Es poden comprar o bé a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament d'Argentona o des del web www.entrades.argentona.
cat. També estaran disponibles a taquilla des d'una hora abans de
l'inici de cada espectacle. La compra anticipada permetrà als espectadors gaudir d'un descompte del 25% en el preu de l'entrada.
Pel que fa a l'abonament, el descompte serà del 40% sobre el preu
de les entrades d'aquesta temporada.
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Arxiu

Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Arrenca la temporada de pessebres vivents
a diversos municipis del Maresme
Aquesta tradició amb anys d'història continua en auge i localitats maresmenques
com Òrrius, Premià de Dalt i Argentona s'hi segueixen sumant
Nadal: Redacció

Amb l'arribada de Nadal, els pessebres vivents entren en escena.
Només aquest any, a Catalunya es
faran més de 120 representacions
en una cinquantena de localitats.
En aquest sentit, el Maresme no
es queda enrere i municipis com
Òrrius, Premià de Dalt i Argentona
segueixen reivindicant aquesta tradició religiosa, que en certa manera
també ret homenatge a la vida rural
i als oficis artesans.
En el cas de Premià de Dalt, el seu

pessebre vivent està en actiu els dies 21,
22, 26, 28 i 29 de desembre i l'1 de gener, sota el santuari de la Mare de Déu
de la Cisa. Amb dues representacions
cada jornada (una a les 18.30 hores i
l'altra a les 19.30 hores), la funció inclou
música i un vestuari d'època que s'ha
anat perfeccionant des del 1997, any
de la seva primera edició.
Un altre dels pessebres vivents
amb més renom de la comarca és el
d'Òrrius, que comença a la plaça del
Maig. La representació, que se celebra els dies 28 i 29 a les 7 de la tarda,
inclou 23 quadres que configuren un

recorregut pel bosc del municipi. Les
entrades es poden comprar al carrer
Major d'Òrrius, a les parades que hi
haurà habilitades, i tenen un cost de
4 euros per als adults i de 2 euros per
als infants d'entre 3 i 7 anys.
Per últim, Argentona no es queda
enrere i ja ho té tot preparat per acollir
el seu propi pessebre vivent per segon
any consecutiu, a càrrec de l'Associació de Comerços Argentona Es Mou.
Les representacions tindran lloc el
21 i el 22 de desembre, de 18 a 21 h,
a la font del Mig de la vila. L'entrada
té un cost de 3 euros. | Red.

Pessebre vivent gratuït
A Premià de Dalt, donar un cop d'ull a la representació
és gratuït i, a més a més, a la sortida els assistents
podran gaudir d'un brou, una torrada i un got de vi.
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VALORACIONS GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

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

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
CENTRE (Ref. 335765) Pis d’obra
seminova de 110m2 amb 2 terrasses. Per entrar a viure a 1min. de
l’estació de tren. 3 hab. i 2 banys.
calefacció, tancaments d’alumini
i alarma.

230.000€

T

PLA D’EN BOET (Ref. 336652) 85m2
molt lluminós. 3 hab. 1 bany, gran
menjador amb sortida a ampli balcó
amb vistes a mar i cuina independent
amb sortida a galeria. Calefacció i
tancaments d’alumini.

T

165.000€

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
CAN MASSUET (Ref. 319716).
Casa de 95m² construïts, 2 dormitoris dobles, bany complet, cuina
i terreny de 860m2.
110.000€ Abans 142.000€

T

PLAÇA CATALUNYA
(Ref. 317242). Pis de 85m² amb 3
dormitoris, bany complet, cuina
reformada i saló-menjador amb
sortida a balconada.
168.000€ Abans 179.000€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 334550).
Pis de 3 dormitoris, bany, cuina
independent, menjador ampli
amb sortida a balcó.

104.000€

T

CERDANYOLA NORD
(Ref. 334674). Pis amb entrada
independent, 2 habitacions ,
saló menjador, cuina office amb
safareig, bany i dos terrasses

T

105.000€

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

*HIPOTECA AL

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

100%

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

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Maresme

núm. 1897 / del 20 al 27 de desembre de 2019

Detingut un dels membres d'un grup criminal
acusat d'assaltar naus industrials al Maresme

Moment d'un dels robatoris.

Mossos d'Esquadra

La investigació es va obrir a mitjans d'octubre després de produir-se cinc robatoris
amb força a l'interior d'empreses ubicades a Santa Susanna, Malgrat de Mar i Tordera
Els Mossos d'Esquadra van detenir
el 9 de novembre un dels membres
d'un grup criminal especialitzat a assaltar en horari nocturn naus industrials al Maresme. L'arrestat, de 41 anys
i veí de Badalona, va ser enxampat
en un control preventiu a Lloret de
Mar. La detenció és el resultat d'una

investigació oberta a l'octubre després de produir-se cinc robatoris amb
força a l'interior d'empreses de Santa
Susanna, Malgrat de Mar i Tordera.
Els investigadors van comprovar
que els autors utilitzaven el mètode de l’encastament per cometre els
robatoris. Amb l’impacte del vehicle

desencaixaven la porta i accedien a
l’interior per sostreure diners i altres
objectes de valor.
L'arrestat, que té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar l'11 de desembre
a disposició judicial i es va decretar
la seva llibertat amb càrrecs. | ACN

Llavaneres torna a acollir el Parc de Nadal per
als infants del poble

Les propostes estan adreçades a nens d'entre 4 i 14 anys.

Cedida

Aquest any, el pavelló municipal acollirà l'espai de jocs i activitats fins al 5 de gener
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
ho té tot a punt per tornar a convertir
el pavelló municipal en un espai de
jocs i activitats per als infants del poble. La gran novetat d'aquest 2019 és
que el Parc de Nadal amplia l'oferta
de dies d'obertura: tradicionalment,
només es programava els últims dies
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de desembre, però aquest any també
obrirà al gener. El Parc de Nadal estarà
actiu del 27 de desembre al 5 de gener
i acollirà tota mena de propostes per
a nens d’entre 4 i 14 anys.
Com cada any, hi ha prevista una
zona de ludoteca amb un trenet per als
més menuts. També s'hi instal·laran
inflables i hi haurà futbolí i pista de

ball. No hi faltarà tampoc l’espai de
videojocs i els tallers de treballs manuals a càrrec de monitors.
L'entrada del dia sencer val 5 euros. També hi ha l'opció de comprar
l'abonament per a poder-hi assistir
totes les jornades, que té un cost de 25
euros. Els tiquets es poden adquirir ja
a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. | Red.
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estas!

T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) - Mataró
cymgestionesinmo@gmail.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
5365

Ref. 2547
ZONA
EIXAMPLE:

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO
DE CONSERVACIÓN: Consta de 3 habitaciones (1 doble), un baño con ducha,
cocina de fómica, exteriores de aluminio,
€ calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

T

127.000

Ref. 1457
ZONA
CENTRO:

PISO EN ZONA CÉNTRICA DE GRANDES
DIMENSIONES: 105m2 con ascensor, 4
hab. (3 dobl), cocina fórmica y galería,
suelos parquet, baño con ducha y aseo,
€ A.A., bomba de calor. (C.E. EN TRÁMITE).

T

195.000

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).
Ascensor. aA 2 min. estación, playa y
centro ciudad. Tiene 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
Maria Ardel,
un univers literari propi
Perfil: Berta Seijo

Maria Ardel és la guanyadora de l'última edició del premi Helena Jubany, un guardó que s'ha
emportat a casa gràcies a un relat que combina
realitat i ficció. "Vaig escriure Paper d'estrelles
expressament per al certamen i es tracta d'una
recreació de l'univers del llibre original de Mary
Poppins", afirma. De fet, la protagonista de l'obra
és la guia d'una ruta literària que té lloc a Londres
i que està inspirada en aquest mític personatge
creat per l'escriptora Pamela Lyndon Travers.
Quant al vessant més realista del relat, Ardel ens
explica que la seva narració ret homenatge a un
dels seus alumnes, en Víctor, que va morir de càncer al mes de maig. "Quedava clar que ell havia
de formar part d'aquest univers i per això vaig
donar-li vida com a personatge sense canviar-li
el nom", afegeix.
Aquesta barcelonina nascuda a finals de la dècada dels seixanta ja ha aconseguit saldar un dels
seus deures pendents: publicar un dels seus textos. I és que una de les recompenses de guanyar
l'Helena Jubany és distribuir la seva obra amb el
diari Ara. "Participar en concursos literaris és una
manera de donar-te a conèixer i d'aconseguir visibilitat, ja que ara mateix és molt complicat fer-te
un lloc en el món editorial", assegura.

Filòloga anglesa per vocació
En els inicis de la seva època universitària, Ardel
va començar a estudiar Periodisme. Tanmateix,
aquests estudis no la van convèncer gaire i finalment els va canviar per Filologia Anglesa. "Podria
haver estat Filologia Hispànica, Clàssica o Catalana,
però el que em va fer triar és viure una temporada
a Anglaterra", recorda. Sortosament, ara ho veu
com "una decisió totalment encertada".
La seva passió per la literatura està present a la
seva vida personal i laboral. "Per a mi, llegir sempre ha estat un refugi i un plaer, una afició que té
molt a veure amb la meva faceta de professora de
llengua i literatura", afirma.
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Cedida

Un cop amagat
Maria Ardel gaudeix molt com a mestra a l'Institut Investigador Blanxart de Terrassa. "De la
docència, el que més m'agrada és el tracte amb
els alumnes i poder compartir amb ells la meva
inquietud per la llengua i la literatura angleses",
afirma. Tanmateix, l'escriptora reconeix que la part
menys bona de tot plegat és "haver de gestionar
l'estrès que et provoca el contacte directe amb
persones i situacions diferents cada dia". Ara per
ara, la majoria dels estudiants del centre on treballa
no saben que una de les seves grans passions és
escriure. "Molts se n'han assabentat fa poc, arran
de guanyar el premi Helena Jubany, però sempre
ha estat un dels meus cops amagats", confessa.

APUNTS
Un escriptor de capçalera: Albert Cohen.
Un personatge literari que t’hauria agradat crear:
Alícia, d'"Alícia al país de les meravelles".
En què t'inspires a l'hora d'escriure: En el record
del meu pare i en vivències i persones que en
algun moment han estat a la meva vida.
Un viatge: A la part més salvatge dels Estats Units.
Una afició: Cuinar i menjar.
Un repte: Continuar escrivint malgrat el poc
temps que tinc.
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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
1P MARESMED 1889.indd 1

A 2 minuts de Mataró Park
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