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La borrasca ha provocat centenars d'afectacions
a la ciutat i ha deixat diversos ferits

995 €

P
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gener 2020
Oferta vàlida fins al 31 res botigues.

d’oferta a les nost
* Consulti condicions
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T ractem el

seu immoble
de manera
exclusiva

Ens comprometem amb vostè a...
• Crear un projecte de venda a mida amb un únic interlocutor.
• Oferir una eficàcia provada pels resultats.
• Aportar seguretat i tranquil·litat a la gestió, amb 30 anys d’experiència.

EXCEL·LENT
OPORTUNITAT!

IDEAL INVERSORS!

T
Ref. 13063 AV. GATASSA/ POLICIA NAL: Costat avingda. principal, amb comerços, col·legis i serveis. Ascensor. 80m2, 3 dorm.
Saló ampli. Cuina equipada perfecte estat. Galeria. Bany amb dutxa. Calefacció. Preu realment bò!!

T. 93 757 12 82
2P SU CASA.indd 2

130.000€

Pl. Cuba, 48, Mataró · info@sucasa.es
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9351

propers i de confiança

www.sucasa.es
87.500€

89.900€

E
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ATENCIÓ INVERSORS!

TOTALMENT EXTERIOR!

Ref. 13065 Z. CTRA. MATA/PALAU: 1er pis exterior
sense patis de llum. Distribuït correctament. 3 dorm.,
Saló lluminós. Balcó assolellat. Cuina perfecte estat,
Galeria. Bany ben conservat. Conservació impecable!

Ref. 13012 CERDANYOLA: Reformat. Sobre av. àmplia,
vistes. 3 habit. Saló menjador assolellat. Cuina bones
mesures. Impecable. Bany amb dutxa. Terres parquet.
Bon pis a preu assequible. Pagui menys que un lloguer!

133.000€

158.000€

G
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VIU SENSE COMUNITAT DE VEÏNS!

DAVANT BONIC PARC!

Ref. 12995 CERDANYOLA: Com una caseta. 1r totalment independent, exterior 100%, terrassa sup. 60m2.
Ben distribuït 86m2. Terrasseta / porxo. 3 dorm. Indicat
persones que necessitin espais exteriors.

Ref. 13022 LA LLÀNTIA: Bon pis mesures àmplies.
90m2. 3 dormitoris. Saló menjador lluminós. Balcó/ terrassa 6m2. Calefacció. A /C. Destaquen tant les seves
vistes, el seu estat de reforma i lluminositat!

175.000€

229.000€

F
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ATENCIÓ A AQUESTA OCASIÓ!

SITUACIÓ PRIVILEGIADA!

Ref. 13040 CENTRE/Z. JUTJATS: P.B.impecable amb
plaça d’aparc. i traster en finca recent edificació. Distribuc. quadrada. Saló 22m2, cuina office equipada. 2
dormitoris. Bany amb dutxa. Oportunitat especial!

Ref. 13062 PARC CENTRAL: Habitatge 80m2. Terrassa 20m2 + pàrquing i traster inclosos. Edifici semi-nou
amb zones comunitàries enjardinades i piscina. Saló
25m2. 2 dorm. dobles. Terres parquet. Calefacció.
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Davant de tot
A ventades

APLAUDIT

Opinió: Víctor Gonzàlez

Bufa el vent i és dilluns, abans de l’albada. Negror i a
passar per aigua. No saps ben bé com, però ja surts de
casa arremolinant al teu voltant claus i targetes. Bufa
el vent i et pica a la cara. Et desperta i et crida que sí,
que és dilluns i que ja no s'hi valen mandres. Blaveja
el dia amb la llum que es filtra entre els núvols, bufa
el vent i et recorda que el rellotge mana.
Bufa el vent i et porta al cap un dissabte, entremaliats
entre gots i amb el mòbil a casa. Tanques els ulls, molt
fort que així el fred no talla, i fas una passa, i una altra,
i una altra, i arribes encara engolit pel llit a la parada.
Bufa el vent i el bus arrenca, lent com el dia que arriba
a ritme de badalls. Silenci fosc i cares llargues, a l’interior, un baül de mandra.
Bufa el vent i pica els vidres, remena fort i et desperta
de les breus becaines. Ressona a les finestres i et porta
al cap tardes de diumenge arrecerat al sofà. La quietud immune de l’interior ressona per l’autopista en línia recta. Bufa el vent quan s’obren les portes i baixes
maleint no haver tancat la balconada.
Bufa el vent i esquives les hores a trams amb ganes, a
trams amb drames. Llangueix el dia a mesura que recuperes ara un braç, ara una cama, ara el nas, ara ja
parles, ara ja rius.
Bufa el vent i a tu et sembla que és viu i t’agrada, que
bufa com quan tu estàs emocionat i t’empeny amb força
sobrevolant les hores que passen. T'abraça per tots cantons, no l’enxampes ni el comprens, et pica i ara, quan
t’ha fet ballar per no caure, ja no te l’emportaries a casa.
Bufa el vent i és dilluns, entrat el capvespre. Negror al
fons i a fer casa. No saps ben bé com, però ja enfiles
l’últim tram del temporal arremolinant al teu voltant
croquetes i llibres.
Bufa el vent i pica la persiana. T’acompanya suau i et
recorda que sí, que ja s’hi tornen a valdre les mandres.
Llumeta encesa que il·lumina unes pàgines, bufa el vent
i et recorda que el temporal ja amaina.

Els Pastorets superen
els 2.000 espectadors
Quan falten quatre representacions per tancar
la temporada, l'espectacle ha aplegat prop de
350 persones en cada sessió (més del 80% de
l'aforament de la Sala Cabanyes).

CASTIGAT

Un temporal del qual
no se salva ningú
Des de diumenge a la nit, tota la comarca
del Maresme, i en especial Mataró, va patir
els efectes devastadors del temporal Gloria.
La borrasca de pluja i fort vent va deixar més
d'una desena de ferits al municipi.

L'ENQUESTA

Creus que és bona idea que
l'oficina de turisme de Mataró es
traslladi al Cafè Nou?

53,1% SÍ

46,9% NO

NOVA PREGUNTA
Has patit en primera persona
les conseqüències del temporal
Gloria?
VOTA L'ENQUESTA A:
totmataro.cat/participa/enquestes
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Les portades

Foto antiga

Estrena de la plaça de la Mare de
Déu de l'Esperança

De fa 25 anys

ACM Ajuntament de Mataró. Inauguració plaça de l'Esperança 01-05. Mataró, 10 de setembre del 1985. Masachs 001

El 10 de setembre del 1985 es
va inaugurar la plaça de la Mare
de Déu de l'Esperança, ubicada
al barri dels Molins. Els veïns van
poder gaudir d'una festa amb motiu d'aquesta estrena, amb entreteniment per a petits i grans, com
es pot veure en aquesta fotografia
cedida per l'Arxiu Comarcal del

Maresme. El juliol del 2017, l'indret va canviar de nom i des de llavors s'anomena plaça Montserrat
Mompart per retre homenatge a
la històrica militant comunista
del barri, una dona que va treballar per la recuperació dels drets
democràtics entre els anys 50 i 60
del segle XX.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 30 de gener al 5 de febrer de 2015
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NÚMERO 1660

A QUI LI TOCARÀ LA GROSSA?
Comença la votació final a Mataroní de l’Any 2014 amb
Pedro Barroso, Montse Chiva i Lara Sànchez de candidats

és

Gres 15x50
Qualitat 1a
Acabat fusta

Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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Colors:
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15

PORTADA EL TOT 1660.indd 1

4,92 €

• ROURE
• TEKA
• WENGUE
• FAIG

PREU IVA NO INCLÒS

m2

28/1/15 16:34

De fa 5 anys
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Mataró

ens interessa
ACTE OBERT A TOTHOM

El Govern presenta en

AUDIÈNCIA
PÚBLICA
el Pla de Mandat,
el Pla d’Acció i el
Pressupost per al 2020

DIJOUS 30 DE GENER I 19.30 h
Can Marfà I Passatge de Can Marfà, 1

www.mataro.cat/plamandat
Ajuntament de Mataro I Participació Mataró
@matarocat I @ParticipaMataro I #AudiènciaMataró
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Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

La borrasca Gloria castiga Mataró
Les fortes ratxes de vent i la pluja abundant han provocat centenars d'afectacions
a la ciutat i han deixat diverses persones amb ferides lleus
Successos: Redacció

Aquesta setmana ha estat marcada
pel pas de la borrasca Gloria pel litoral
català, que ha deixat xifres rècord de
ratxes de vent, onades i pluges. Des de
diumenge, el temporal va provocar diversos incidents materials, personals i
de mobilitat a la capital del Maresme
i arreu de la comarca. Durant més de
72 hores seguides, la Policia Local,

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1902.indd 2

Bombers de la Generalitat, el Servei
d’Emergències Mèdiques i diferents
serveis municipals (Protecció Civil,
Equipaments Municipals i Espais
Públics, entre altres) van atendre
nombroses incidències provocades, principalment, per la caiguda
a la via pública d’arbres i branques,
mobiliari urbà (senyals, semàfors,
tanques), i altres elements com antenes i vidres caiguts. Segons dades

del consistori, dimarts a la tarda hi
havia 167 arbres malmesos (el 55%
dels quals van caure per l’acció del
vent o van haver de ser tallats). A més,
també es van registrar incidències
a l’enllumenat públic, amb prop de
700 afectacions per falta de subministrament elèctric segons Endesa.
Situació d'emergència
Dilluns al matí, el consistori mataroní

22/1/20 16:55
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va activar el pla bàsic d’emergències municipal. La borrasca va portar
forts vents des de diumenge, que van
anar augmentant durant el dilluns.
Dimarts el temporal va empitjorar i
s'hi va sumar la pluja, que va provocar diverses inundacions.
Dilluns a la tarda es van suspendre
les classes als centres educatius del
municipi (escoles bressol, primària,
secundària i adults), les quals es van
reprendre dimecres. Altres municipis
del Maresme també van optar per
aplicar aquesta mesura preventiva,
que va afectar més de 50.000 alumnes.
El temporal va provocar també
nombrosos incidents en la mobilitat.
La Renfe va acumular diverses afectacions al llarg del temporal, que van
causar retards de fins a 60 minuts o
fins i tot van interrompre la circulació de trens.
Al Port de Mataró, el fort onatge es
va endur el far de l'escullera.
Diversos ferits
Segons dades facilitades per l'Ajuntament, fins dimecres hi havia 19 persones ferides lleus, ateses a l'Hospital
de Mataró, quatre de les quals seguien ingressades en aquells moments.
La majoria dels incidents van ser
deguts a caigudes o per l'impacte
d'objectes que va fer bolcar el vent.
Entre els casos més destacats hi ha la
caiguda d'una palmera sobre un vehicle estacionat al passeig del Callao
diumenge a la tarda. A més, dimarts
van tenir lloc la caiguda d’un envà
sobre un immoble al número 29 del

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1902.indd 3

Actuacions dels serveis d'emergències
Fins dimecres, el cos de bombers va realitzar prop de 500 sortides des del parc de Mataró, nombre equivalent a les sortides que
acostuma a fer un parc petit durant tot un any. La majoria van
ser per retirar arbres caiguts sobre cotxes o vials que impedien
la circulació de vehicles, i per acumulació d'aigua en habitatges i
carrers. D'altra banda, els bombers també van haver de treballar
per apagar un incendi que es va produir en un vaixell al port.

passatge Miró, on els bombers van
decidir desallotjar tres persones i
tallar l’accés al carrer com a mesura preventiva, i la col·lisió entre dos
vehicles a la cruïlla entre el Camí del
Mig i el carrer Francesc Layret, on
els semàfors no funcionaven, que
va deixar tres ferits.
Afectacions en equipaments
Dimarts a la tarda s'havien registrat
afectacions en 27 equipaments municipals. Les més importants van ser
a la piscina municipal, on el vent va
provocar un forat d’un metre quadrat
al sostre de l’equipament. La nau
llarga de Can Marfà també va patir

afectacions a la coberta, i a l’Hospital
es va trencar el finestral d’una de les
habitacions.
Fets destacats al Maresme
Els talls de llum, el tancament d'equipaments públics i les vies tallades
van ser les principals afectacions del
Gloria a la comarca. A la costa diverses platges han quedat desdibuixades.
Dimecres, la potabilitzadora de
Palafolls va haver de ser evacuada per
inundació, a causa del desbordament
de la Tordera, cosa que va fer suspenent la seva activitat i va obligar els
municipis de l'Alt Maresme a limitar
el consum d'aigua potable. | Red.
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Ciutat

La proposta s'aplicarà a partir d'aquest any.

Dani Ferrer

La Fira reservarà unes hores per als ciutadans
amb trastorn de l’espectre autista
El Ple va aprovar una proposta presentada per Ciutadans en què es demanava unes hores
sense música ni llums per facilitar la participació de persones amb aquest trastorn
Societat: Redacció

En el Ple celebrat el dijous 16 de
gener, es va aprovar per unanimitat
una proposta de resolució presentada per Ciutadans perquè la Fira de
Mataró es reservi a partir d'aquest any
unes hores sense música ni llums.
L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la participació d’infants, joves i

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1902.indd 4

adults amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i que sentin que “la fira de
la nostra ciutat també és per a ells”,
senyala el text presentat.
La proposta
El grup municipal va sol·licitar que
un dels dies que dura la fira es prescindeixi durant unes hores de "llums
intenses i sorolls evitables, com ara

sirenes, música molt alta o sorolls,
els quals les persones amb espectre
autista no poden suportar". Tal com
s'apunta en la proposta de resolució,
les persones que pateixen Asperger
i TEA són especialment sensibles a
aquests estímuls i els provoca una
sobrecàrrega sensorial que pot desembocar en crisis, atacs d'ansietat
i inclús atacs de pànic. | Red

22/1/20 16:55
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Material que el lladre pretenia endur-se del centre.

Mossos d'Esquadra

Enxampat 'in fraganti' quan intentava robar en
un institut de Mataró
El lladre havia preparat una bossa que contenia diversos ordinadors per valor de més
de 5.000 euros
Successos: ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir
divendres passat a la matinada un
home de 19 anys i veí de Sant Vicenç
de Montalt per un robatori amb força
a l'interior d'un institut de Mataró.
Els fets van tenir lloc pels volts
de tres quarts de quatre, quan els
Mossos van tenir coneixement que

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1902.indd 5

l'alarma del centre educatiu s'havia activat.
Un cop al lloc dels fets, els agents
van observar que la porta d'entrada estava forçada i oberta. En el
posterior escorcoll de l'edifici, el
cos policial va localitzar el detingut, encaputxat i amb guants, quan
sortia d'un dels despatxos amb un
tornavís i un ordinador portàtil. Tot

i que en ser descobert va intentar
escapar, finalment va ser detingut.
Posteriorment, els agents van
comprovar que altres despatxos de
l'institut tenien el pany forçat i van
descobrir una bossa amb diversos
ordinadors per valor de 5.000 euros.
Hores més tard, el detingut va passar
a disposició judicial, però no se'n
saben més detalls. | ACN

22/1/20 16:55

Aluminis - Fusteria Vidres
Actualitza
la teva llar amb
els materials
de sempre

Especial 1902.indd 2

Si vols posar al dia la teva llar, però no saps per
on començar, tingues present que els materials de
tota la vida poden servir-te d'inspiració. Tot seguit,
et parlem sobre paviments de vidre, portes de fusta
massissa i les millors finestres perquè puguis protegir casa teva del fred.

22/1/20 17:21

Sin título-2 1

19/11/19 10:48

Aluminis - Fusteria - Vidres

Finestres: les teves
millors aliades a
l'hivern
Escollir la finestra perfecta no és gens
fàcil, ja que s'han de tenir en compte molts aspectes. A continuació,
te n'assenyalem uns quants perquè
els tinguis presents a l'hora de fer la
millor tria.

Especialment a l'hivern, les ﬁnestres poden convertir-se en les teves millors aliades quan es tracta de guanyar eﬁciència energètica. L'obertura, el
tipus d'alumini o el gruix dels vidres són factors a
tenir en compte.

Especial 1902.indd 4

Per escollir la millor finestra, no passis per alt el mecanisme d'obertura. Segons els experts, les corredisses són funcionals, però no ofereixen cap mena de
seguretat ni eficiència energètica. Una bona opció
són les finestres oscil·lobatents, ja que es netegen bé
i són molt útils a l'hora de ventilar la llar. Si el que
busques són finestres per a golfes i teulades, tria les
pivotants; si es tracta de lavabos i pàrquings, opta
per les batents. Tot i que la fusta proporciona un
acabat més rústic i elegant, és recomanable escollir
finestres d'alumini amb trencament de pont tèrmic
o de PVC de tres o cinc cambres, que no deixen que
entri el fred ni que s'escapi l'escalfor. En aquest sentit, tria també vidres de cambra, ja que el seu gruix i
laminat contribuiran a augmentar la resistència de
la finestra i l'aïllament acústic.

Si el que busques són les millors
finestres per a golfes i teulades,
tria les pivotants. En el cas de
lavabos i pàrquings, opta per les
batents.

22/1/20 17:22
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Les finestres de seguretat
Generalment, les finestres són els
punts més febles d'una casa i això
els lladres ho saben perfectament.
Per evitar robatoris, algunes persones acostumen a posar reixes,
sobretot a les finestres de la planta
baixa, però es poden retirar fàcilment fent palanca.
Per sort, existeixen finestres de
seguretat que són molt complicades d'obrir des de fora i que estan
formades per un conjunt d'elements que les fan infranquejables:
el perfil (o marc que les recobreix,
amb diverses cambres i reforçat
amb acer), pany i vidre de seguretat. En aquest últim cas, hi ha
tres categories: si es tracta del nivell A, la finestra pot resistir l'impacte d'una bola d'acer de quatre
quilos llançada des d'una altura
de deu metres; el nivell B resisteix
almenys setanta cops de 2,5 quilos
d'una destral afilada manipulada
de forma mecànica, i el nivell C és
capaç de suportar trets de calibres
de nou mil·límetres.
Sempre com noves
Canviar les finestres no serveix de
res si després no en tenim cura.
Una de les maneres d'aconseguir
que sempre estiguin com noves és
netejant-les sovint. Per fer-ho, no
cal utilitzar productes especials;
amb una barreja d'aigua calenta
i sabó ja en tindrem prou.
Per començar, neteja els marcs
de les finestres, perquè si els deixes per al final podries tacar els
vidres. Un consell: si els marcs són
de fusta fes servir un drap mullat
amb llet desnatada i aigua freda.
Un cop els marcs estiguin ben nets,
pots fer servir un cubell per netejar i un altre només amb aigua per
esbandir el drap. A l'hora d'eixugar-los, fes servir paper de diari o
un drap suau que no ratlli. | AMIC
- Tot Sant Cugat

Especial 1902.indd 5

22/1/20 17:22

Aluminis - Fusteria - Vidres

Les portes de fusta
també estan de
moda
Les portes són un element funcional,
però formen part de la decoració de
la llar. Si t'agrada l'estètica rústica,
no ho dubtis i aposta per les de fusta
massissa.
Les portes més comunes són les fabricades en
conglomerat xapat amb fusta, ja que són bastant
resistents, ofereixen un bon nivell d'aïllament i
són força lleugeres i econòmiques. Amb tot, si ets
un amant de la decoració rústica i vols renovar les
portes de casa, tria les de fusta massissa. Malgrat
que són bastant sensibles als factors ambientals,
com la humitat o els canvis de temperatura, són
l'alternativa més resistent i duradora.

Especial 1902.indd 6

Un toc sostenible i acollidor
La fusta a la llar ha deixat de ser un element exclusiu per al mobiliari i s'ha convertit en un material
que pot ser molt útil per posar en terres i sostres
de casa. I és que, a banda d'aportar un toc rústic,
també aconsegueix que la llar esdevingui més acollidora i sostenible.
Una de les maneres d'aprofitar aquest material és
a les portes. De fet, les portes lacades i blanques són
una de les tipologies més demandades actualment,
especialment en espais oberts i amb molta llum.
Una altra possibilitat interessant són les portes
interiors llisses, en les quals es combinen diverses
classes de fusta com, per exemple, el faig, la noguera,
el cirerer, el roure i el pi, amb acabats naturals per
poder gaudir del millor disseny i qualitat.
Entre els beneficis de la fusta trobem que és un
material que es treballa en sec i que, per aquest motiu, permet una instal·lació ràpida i senzilla. A més a
més, és molt fàcil de netejar: amb una mica d'aigua
calenta i sabó n'hi ha prou. | Red.
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Què has de saber
abans de posar terres
de vidre?
Habituals en botigues i zones comercials,
els paviments de vidre estan adquirint a
poc a poc també protagonisme en el món
de la decoració de la llar.
Si vols posar terres de vidre a casa, has de saber que
el material que més s’utilitza per a aquesta funció és
el de tipus laminat: aporta més seguretat i protecció, ja que està fabricat amb una pel·lícula plàstica
de butiral de polivinil (PVB) que impedeix que el
vidre s’esmicoli en cas de trencament.
D'altra banda, l'encertaràs si vols instal·lar terres
de vidre en estances fosques, perquè aporten lluminositat i amplitud. En aquest sentit, recorda que
no tots els vidres són translúcids (els més idonis
per deixar a la vista la planta de sota o el soterrani
quan hi ha un celler, per exemple), sinó que també
n'hi ha d'opacs, molt útils per col·locar en escales
i passarel·les.

Com són de cars?
Una de les grans incògnites dels terres de vidre és el
seu preu. I és que, com es tracta d'un material menys

convencional, la gent acostuma a creure que és molt
car. Tanmateix, existeixen moltes opcions a l'hora
d'escollir un paviment de vidre, i totes elles amb
preus diferents. Per aquest motiu, quan es tracta de
fer el pas, la millor idea és consultar un especialista, que et podrà assessorar perquè triïs el paviment
que encaixa millor en el projecte que tens al cap. |
AMIC - Tot Sant Cugat

Usos habituals
Els terres de vidre
s'acostumen a instal·lar en
lavabos, terrasses, balcons
i zones de trànsit, com els
passadissos. Tanmateix, no
oblidis que els pots col·locar
allà on vulguis perquè són
molt segurs i aguanten el
pes dels mobles.
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Reportatge

“La història està feta
de casualitats”
Parlem amb el periodista mataroní Josep Maria Martí
Font, corresponsal d'El País entre 1987 i 1997
Text: Berta Seijo
Fotos: D. Ferrer

Per a Josep Maria Martí Font, “la història
està feta de casualitats”. D’aquesta manera,
el periodista mataroní justifica haver pogut
viure en primera persona i en rigorós directe alguns dels episodis més importants
que han tingut lloc en els últims 50 anys a
Europa. La caiguda del mur de Berlín és una
de les experiències que recorda amb especial
èmfasi, un esdeveniment gràcies al qual va
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poder comprovar que “el poder no controla
res”. Com a corresponsal d’El País, tampoc
va voler deixar escapar la Unió Soviètica
de la Perestroika o el París de les revoltes
del 2005. Aspirant a guionista, fundador de
dues galeries d’art i escriptor, Martí Font és,
a més a més, un fervent amant de la cultura
i un autèntic nostàlgic de la Barcelona més
lliure i rebel dels anys setanta.
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“Ell estava molt capficat perquè jo fos advocat i,
fins i tot, em va aconseguir una feina com a passant
que vaig acceptar perquè em pagaven”, explica.
Mentrestant, Martí Font aprofitava les estones lliures per escriure a les revistes de la universitat i en
les publicacions on podia. “Tenia un amic que era
fill del propietari d’un diari que es feia a Monzón, a
Saragossa, que es deia Ecos del Cinca, i jo hi escrivia
articles sobre qualsevol cosa”, afirma.

Josep Maria Martí Font va néixer el 1950 a Mataró,
ciutat en la qual va viure fins als 12 anys. De fet, el
que actualment coneixem com a restaurant Caminetto
era en aquella època la casa dels seus avis. “Ara la
descriuen com a edifici senyorial del segle XIX, cosa
que em fa gràcia perquè jo la recordo d’una altra
manera”, afirma. Establert a Barcelona des de fa
temps, el periodista reconeix que no visita la capital
del Maresme gaire sovint, “només quan hi ha algun
enterrament o en aquelles ocasions que cal posar al
dia el panteó familiar, al cementiri dels Caputxins”. La
ciutat ha canviat molt per a ell. “No té res a veure amb
el Mataró vell al qual, durant la meva adolescència,
sempre tornava amb la família per passar les vacances
de Nadal”, explica. En aquella època, la vida de Martí
Font tenia lloc en “un radi de proximitat d’entre 20 i
25 quilòmetres”, cosa que canviaria de forma dràstica
pocs anys després.

“El país se’m queia a sobre”
Contra tot pronòstic, l’entrevistat és llicenciat en dret,
uns estudis que va cursar per complaure el seu pare.
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A principis dels setanta, “Barcelona era una ciutat
especial i diferent de la resta, el centre neuràlgic del
moviment underground a Espanya”. El periodista
argumenta que la llunyania amb el poder de Madrid
va afavorir que l’alliberament sexual, les drogues i
el rock and roll arribessin abans a la capital catalana, malgrat viure encara sota l’ombra d’un règim
franquista cada vegada més decadent. Tanmateix,
Martí Font continuava amb ganes de sortir i veure
món. “El país se’m queia a sobre i per això anava
sempre que podia a París, d’on tornava carregat
de llibres i discos”, recorda. Aquests viatges de
cap de setmana a la capital francesa amb quatre
amics en un Seat 600 van acabar quan Nova York
va cridar l’atenció del mataroní: “Era un lloc molt
llunyà i els vols low cost encara no existien, però
vaig aconseguir anar-hi per primera vegada amb
només 23 anys”. Un cop allà, va conèixer Antoni
Muntadas i Antoni Miralda, dos artistes barcelonins
que buscaven company de pis i als quals considera
els seus “mestres de vida”. Després d’un any vivint
en “un magatzem fet pols del Soho”, l’entrevistat
va decidir tornar a Barcelona i treure profit del
seu anglès i coneixements assolits a la ciutat que
mai dorm. Revistes com Ajo Blanco, Vibraciones i
Fotogramas van publicar els seus articles i entrevistes en el mateix període en què també va obrir
dues galeries d’art a la ciutat: una d’art conceptual anomenada G i una altra més underground, que
portava per nom Mec-Mec i on es va estrenar amb
una exposició individual de Javier Mariscal el 1977.

Del Hollywood daurat a la Movida
madrilenya
El 1979, Martí Font fa les maletes i marxa cap a Los
Angeles. La seva intenció és treballar com a guionista i viure de la indústria de l’entreteniment. “És
una ciutat que sempre ha estat la destinació preferida de lletraferits i escriptors frustrats”, assegura.
El periodista pot presumir d’haver estat en el lloc
precís, en el moment oportú, una tendència
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Reportatge
que l’acompanyarà al llarg de tota la seva carrera
professional: “Eren els anys vuitanta, l’època del
boom de sèries com Dinastia o Dallas i, malgrat que el
meu objectiu inicial no era aquest, vaig acceptar ser el
corresponsal de Lecturas a Hollywood quan m’ho van
proposar”. Gràcies a aquesta col·laboració va poder
entrevistar actors com Larry Hagman i visitar els rodatges, tasca que compaginava amb petites incursions
en el món del cinema. Una de les més destacades és la
seva contribució al guió de Reborn, pel·lícula dirigida
per Bigas Lunas i protagonitzada per Dennis Hopper.
Cinc anys després i convençut que era el periodisme i no el cinema “la professió amb què podria pagar
les factures”, el mataroní va abandonar Los Angeles.
Just en aquell moment va rebre una oferta laboral molt
temptadora, que consistia a mudar-se a Madrid i treballar en un diari “jove i interessant”, fundat menys de 10
anys enrere. Parlem d’El País, publicació per a la qual va
cobrir la Movida madrilenya, un moviment encapçalat
per personatges que ell coneixia molt bé, com Pedro
Almodóvar o Santiago Auserón, i que el va fer reviure
la Barcelona dels setanta.

explica Martí Font. Per aquesta raó no és gens sorprenent que, quan li van oferir la corresponsalia
de Moscou, acceptés de seguida. De fet, ell estava
convençut que “la gran història” havia de passar
allà, ja que era l’època de la Perestroika i tothom
estava pendent de quina seria l’evolució de la Unió
Soviètica. Després d’uns anys temptejant el terreny,
fent contactes i aprenent rus, a causa de motius logístics, El País va decidir que el mataroní havia de
traslladar-se a Bonn, capital de la República Federal
d’Alemanya. “No era una ciutat gaire atractiva per
a un periodista i, a més a més, jo ni sabia parlar
alemany”, explica. La decepció, però, no va trigar
a esvair-se: “Vaig arribar a Bonn el març del 1989
i al cap de nou mesos em veig creuant Berlín d’est
a oest, amb trossos del mur caient a sobre meu”.
Per a Martí Font, “el relat d’aquella nit és extraordinari”. Gràcies a la seva curta experiència a
Moscou, aquest corresponsal jugava amb avantatge:
“Sabia que la Unió Soviètica era un decorat darrere
del qual ja no funcionava res; tot era un desastre
absolut malgrat la imatge que volguessin projectar
i per això sempre anava amb els ulls molt oberts,
esperant que, en qualsevol moment, tot s’ensorrés”.

“Un relat extraordinari”
“Escriure per un gran diari sobre el Madrid dels vuitanta era un regal, però jo volia treballar a l’estranger”,

La tarda del 9 de novembre del 1989, ell va ser
un dels pocs periodistes acreditats que van assistir a la roda de premsa on es va desencadenar la

Espies i agents immobiliaris
Per a Martí Font, els polítics són “personatges
poc interessants per norma general”. Tanmateix,
posats a recordar bones entrevistes, al mataroní
li ve a la memòria una amb Joschka Fischer, ministre federal de Relacions Exteriors entre el 1975
i el 1990 a Alemanya. “Em va rebre amb texans i
una ampolla de vi a la mà i vam passar-nos tota
una tarda parlant”, explica. Quan li preguntem
si queden polítics com els d’abans, el periodista
assegura que “ara mateix no”. Per a ell, “l’últim
gran polític que hi ha hagut és Barack Obama, un
home intel·ligent, que va deixar un llegat, tot i els
errors que va poder cometre”. A Donald Trump
el defineix com “un personatge del qual no es
pot dir gaire, un agent immobiliari a qui li agrada
fer trampes”; a Vladímir Putin el considera “un
home complex i interessant, un autèntic espia
rus del qual et pots esperar qualsevol cosa”.
Cedida
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Martí Font va ser corresponsal a Moscou, a la ciutat alemanya de Bonn i a París.

caiguda del mur de Berlín. “Jo hi era quan Riccardo
Ehrman, corresponsal italià d’Ansa, va preguntar al
portaveu del politburó Günter Schabowski en quin
moment els berlinesos podrien travessar la frontera
amb el permís adequat”, explica. El mataroní encara recorda la rapidesa amb què el representant del
Partit Socialista Unificat d'Alemanya va contestar
“immediatament” i l’estupefacció que va generar
entre tots els que es trobaven a la sala. “Després
vam saber que la resposta va ser fruit d’un malentès
i que la caiguda del mur no estava prevista per aquell
dia, però ja era massa tard perquè tota la població
estava veient la conferència en directe a través de
la televisió”, assegura. “Normalment acostumem a
creure que les conspiracions dels governs són permanents i que tot està sempre programat, però no
és veritat”, assenyala el corresponsal.

París i la crisi de la premsa
L’última parada de Martí Font com a corresponsal
va ser París, una ciutat en la qual va viure cinc
anys i on torna sempre que pot. “De la meva estada allà recordo, especialment, els disturbis que
es van produir el 2005 entre centenars de joves
i la policia francesa quan encara Jacques Chirac
era president”, explica. Llavors, les redaccions ja
feien servir Internet i els correus electrònics per
comunicar-se amb els periodistes internacionals.
“Em va sobtar molt que des dels diaris es publiquessin informacions que en moltes ocasions, a
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La tarda del 9 de novembre del 1989, Martí
Font va ser un dels pocs periodistes acreditats
que van assistir a la roda de premsa on es va
desencadenar la caiguda del mur de Berlín.
més a més, eren errònies, sense consultar-nos als
que estàvem sobre el terreny”, afirma.
La irrupció de les xarxes socials, l’impacte de
la crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i “les burrades que va fer en Juan Luís
Cebrián, que va endeutar El País amb 5.000 milions d’euros”, van provocar l’acomiadament d’un
centenar de periodistes del diari el 2012. Entre
ells, Martí Font, que té una opinió força clara sobre
la situació actual de la professió: “La precarietat
dels periodistes és bestial, cosa que els deixa en
mans de qualsevol; nosaltres teníem prohibit acceptar regals de cap mena, les notes de premsa
anaven directament a la brossa i les entrevistes
les demanàvem, mai ens les oferien”. Malgrat
tot, el mataroní segueix pensant que tant El País
com La Vanguardia “conserven bones pàgines
de periodisme internacional”. Ara, amb 69 anys,
l’entrevistat viu allunyat de les delegacions a l’estranger, es dedica a escriure llibres, a col·laborar
en revistes digitals com El Ciervo o La Maleta de
Portbou, i a reprendre clàssics com l’Ulisses de
James Joyce, “que mai no havia pogut acabar per
falta de temps”.
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El grup mataroní Andana presenta nou single
El tema titulat “Bona vibra” és una col·laboració amb el raper gironí Doble que
combina reggae i hip-hop
Música: Gisela Ferrer

Andana ha presentat aquest diven·
dres una nova proposta musical. Es
tracta del single titulat "Bona vibra",
el qual han compost en col·laboració
amb el raper gironí Doble i ha estat
produït conjuntament per Quim Siva
i Hug Sound. “És un tema que ens
ha costat molt de temps de fer, hem
estat cinc mesos treballant·hi, i del
qual estem molt contents amb el re·
sultat”, apunta Àlex Garcia, vocalista
del grup mataroní. De fet, no només
ha estat un treball llarg sinó ben or·
ganitzat. Andana està format per nou
músics, nombre no fàcil de gestionar
i més si alguns d’ells estan escampats

pel territori, algun a Lleida, un altre a
Girona. A més, la gravació s’ha fet a
cavall entre Girona i Barcelona. Tot
i això, Garcia valora el procés molt
positivament. “El primer dia vam es·
tar de 12 del migdia fins a la 1 de la
matinada, sense parar per menjar.
Estàvem molt emocionats per plas·
mar tot el que teníem al cap”, recorda.
“Treballant entre amics ens ho estem
passant molt bé. Ens és igual les hores
que estiguem”, afegeix.
Segons explica Garcia, "Bona vibra"
és un concepte nou on barregen l’estil
característic d’Andana, el reggae ma·
resmenc, amb el rap i la lírica de Doble.
“Hem fet una proposta nova que de
moment aquí a Catalunya ningú està

fent i hem intentat fer·nos un forat com
hem pogut”, explica Garcia. El tema
s’ha presentat aquest divendres a la
plataforma YouTube, i el pròxim di·
vendres estarà disponible a la resta de
plataformes: Spotify, SoundCloud, etc.
La música està acompanyada d’un vi·
deoclip gravat a la costa brava, a Begur.
“Era el primer cop que fèiem una pro·
ducció gran de videoclip i ens venia
molt de nou. Ha estat un procés molt
bonic”, valora el cantant.
El single sona en català, l’idioma que
utilitza Andana per a les seves cançons
(a més de l’anglès), i en castellà, llengua
amb què se sent més còmode Doble.
Tot i això, el raper també interpreta
un fragment en català, un fet que per

Nou videoclip
El videoclip oficial de "Bona vibra", dirigit, gravat
i editat per Mateu 'Puntí', té com a principal escenari
la platja de Begur.
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Garcia “també és destacable, ja que
significa que ell també està explorant
dins el gènere”

Fa una setmana que
el nou single està
disponible a YouTube,
i a partir de divendres
ja es podrà trobar
a totes plataformes
musicals.
Recollint fruits
Andana va néixer fa quatre anys i està
format per nou músics disposats a
“menjar·se el món”. Tots ells són nas·
cuts a Mataró, ciutat que sempre han
defensat obertament, juntament amb
la comarca del Maresme. “Som una
mica hooligans”, bromeja Garcia.
El grup mataroní es caracteritza
per ser un equip autogestionat. Tota
la producció musical, la distribució
dels singles i el marxandatge és fet
per ells. La recerca de concerts, però,
la porta Sogood Records.
El 2019, Andana va actuar en una
desena de concerts, entre els quals
destaquen les cites del festival Musik
N Viu i l’Acampada Jove. A més, han
compartit escenari amb gent conso·
lidada de l’escena musical i han fet
col·laboracions, amb altres grups, com
els mataronins The Tyets. Fent una
valoració, Garcia només té paraules
positives de tot el que estan vivint
com a grup. “De moment, tenim molt
bons resultats i estem molt contents
amb el feedback de la gent. A poc a
poc ens anem posicionant dins l’es·
cena catalana”, diu el vocalista. | G.F.
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La música de Ran Ran Ran
aterra a Dòria Llibres

Components de Ran Ran Ran.

Cedida

El concert és dissabte a les vuit del vespre
Els Ran Ran Ran, tota una referència
de la nova onada d'artistes de l'indie
català, arriben a Dòria Llibres de la mà
de Maresme Sound. Dissabte a les vuit
de vespre, la banda Barcelonina nas·
cuda al Poblenou oferirà un concert
on es podran escoltar les seves crea·
cions, que combinen sons americans
i del folk amb notes electròniques.

Després d'un primer disc homò·
nim i de 'L'hereu', han llançat 'Ran de
mar', editat per Bankrobber. Aquest
últim treball, que compta amb la col·
laboració de Mazoni, Guillamino,
Sanjosex i El Petit de Cal Eril, mar·
ca un punt d'inflexió en el seu so
i representa el moment més pop i
lluminós de la seva trajectòria. | Red.

Green Valley presenta el seu
últim disc a la sala Clap

Green Valley combina reggae i dancehall.

Cedida

El grup actuarà avui divendres a les 22 hores
Green Valley aterra divendres al ves·
pre a la sala Clap amb la presentació
del seu últim treball, titulat Bajo la piel,
que va veure la llum l'abril passat. El
concert començarà a les deu del vespre.
El grup, format per sis músics ala·
besos i catalans, és una referència en
el món del reggae i del dancehall que

treballa en l'ecosistema musical des
del 2004. Les seves lletres, amb missat·
ges reivindicatius i positius, busquen
contagiar el públic i conscienciar els
espectadors.
Les entrades anticipades tenen un
preu de 12 € (despeses de gestió no in·
closes) i de 15 € a taquilla. | Red.
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Dirigida per Pere Vàzquez, 'Hamnet' s'estrena el 26 de juny.

Aj. de Mataró

Torna l'efervescència creativa del Fet a Mataró
El cicle, organitzat amb la col·laboració de Can Gassol i el Teatre Monumental,
oferirà entre els mesos de gener i juny quatre assajos oberts i una estrena
Teatre: Redacció

Com ja és tradició, el cicle Fet a
Mataró torna a barrejar diverses
disciplines artístiques en les seves
propostes. Aquesta fusió es podrà
veure en el primer assaig obert que
el cicle ha programat per al 24 de
gener i que estarà encapçalat per
la Companyia (=a2). A l'espectacle
'Losingnombre' hi haurà màgia,
teatre i circ per tal de retre homenatge als treballadors invisibles

que fan possible que s'aixequi el
teló. El 14 de febrer, la companyia
Animal Religion seguirà treballant,
en aquesta ocasió a Can Gassol, en
el seu últim projecte: porta per títol
'Ahir' i uneix diverses disciplines
artístiques per parlar de la relació
del passat amb el present.
D'altra banda, el 23 de febrer,
el ballarí hongarès Attila Andrasi
comprovarà com reacciona el públic mataroní davant la seva nova
creació en procés, 'Badarság'.

L'espectacle convida l'espectador a
retrobar-se amb les seves emocions
gràcies a un món visual molt potent.
L'últim assaig obert de la nova
temporada portarà al centre de creació mataroní 'Desdèmona', d'Alba
Sarraute & Les Ofèlies. Amb tècniques de circ, el 19 d'abril aquesta
companyia presentarà la seva versió única i original del personatge
d'Otel·lo.

Entrades
Els assajos són
gratuïts amb invitació,
mentre que 'Hamnet'
té un cost de 6 euros

'Desdèmona' serà l'últim assaig obert de la temporada.
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Aj. de Mataró

L'estrena
Finalment, el Fet a Mataró tancarà
amb l'estrena d'un altre espectacle
amb aires shakespearians, titulat
'Hamnet'. El director mataroní Pere
Vàzquez porta a escena els dies 26,
27 i 28 de juny un text contemporani
escenificat només a Londres, amb la
interpretació de l'actor Quim Font
i la col·laboració especial de Joan
Crossas. | Red.
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Josep Maria de Sagarra és l'autor de l'obra.

Cedida

Un clàssic del teatre català, al Monumental
'La Rambla de les floristes' es podrà veure dissabte 25 de gener a partir de les
20.30 hores
Teatre: Redacció

El Monumental es prepara per acollir, dissabte 25 de gener a partir de les
20.30 h, un clàssic del teatre català.
Es tracta de 'La Rambla de les floristes', obra escrita per Josep Maria de
Sagarra i que ara torna a veure la llum
sota la direcció de Jordi Prat i Coll i
amb la producció del Teatre Nacional
de Catalunya. El repartiment d'actors
i actrius inclou cares conegudes de
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l'escena catalana com Rosa Boladeras,
Marina Gatell i Albert Pérez. Tots ells
interpretaran aquesta obra estrenada
per primera vegada el març del 1935,
en què ressonen les commocions polítiques de dos moments estructurals
de la nostra història recent: d'una
banda, la proclama de l'Estat català
per part de Lluís Companys, i de l'altra, els moments viscuts abans de la
revolució de la Gloriosa del 1868, amb
què es posaria fi al regnat d'Isabel II.

Març del 1935
En aquesta data es va
estrenar per primera
vegada l'obra.
'La Rambla de les floristes' és una
oda al carrer més emblemàtic de la
capital catalana, un espectacle que
ret homenatge a les múltiples facetes de la realitat barcelonina de
l'època. | Red.
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SOM EL CENTRE DEL TEU ESPORT
piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada
zona relax i solàrium amb
accés directe a la platja
2 piscines 25m cobertes
i piscina d’esbarjo exterior

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

grup de tècnica
de running

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

grup d’entrenament
aigües obertes i
grup d’esport

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

més informació a :

secretaria cn mataró

tel. 93.796.29.02

www.cnmataro.cat
2/1/20 13:45
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ESTAN

IMBATUTS

EL RUGBY CLUB MATARÓ PORTA QUATRE VICTÒRIES
EN QUATRE PARTITS A LA 1A CATALANA
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Opinió

Josep Gomà
redactor tot esport

Un estadi amb retard sistemàtic
L'Estadi de Mataró estrena un nou paviment sintètic molt demanat
Ara fa uns dies es va inaugurar la
remodelació del paviment sintètic de
l'Estadi Municipal d'Atletisme, una de
les instal·lacions esportives que han
de ser claus en una ciutat i que no
sempre ha estat ben tractada pels responsables de l'esport de la nostra ciutat, que sovint han anat amb retard.
Ja va costar arribar a la seva inauguració. A començaments dels
anys seixanta del segle passat ja es
parlava de la seva construcció quan
l'atletisme local anava creixent a les
pistes de l'Stàdium, a l'actual Parc
Central, que utilitzava el Centre
Atlètic Laietània, i també al pati dels
Lluïsos, al costat del convent de les
Caputxines.
Però van haver de passar una
dotzena d'anys, fins que es van
obrir per primera vegada les portes
a una competició, el Trofeu Sant
Jordi. Però s'havia fet a corre-cuita i
malament. Les pistes eren de terra
batuda i els atletes l'aixecaven amb
les sabatilles de claus i s'enfonsaven
en ella. Poques proves s'hi van poder celebrar...
Es va haver d'esperar tres anys
més, fins al 1975, per viure la

El Personatge

inauguració oficial, ara amb superfície de cendra. Això succeïa quan
ja es començaven a fer les pistes de
paviment sintètic, conegut per tothom per "Tartan", la primera marca
que es va comercialitzar. Ja teníem
estadi, però els atletes vam començar a demanar el Tartan. I dic "vam"
perquè un servidor era atleta, i ja el
tastàvem a diferents pistes catalanes. Però jo ja no el vaig provar a
Mataró, perquè no va ser instal·lat
fins a l'any 1991. I una vegada més
es va anar a remolc. L'Estadi tenia
sis carrerons i això impedia que s'hi
poguessin celebrar competicions
d'alt nivell. Ja s'havia demanat que
en instal·lar el Tartan s'ampliés l'estadi, però no es va fer. Les peticions
van anar en augment, però no va ser
fins disset anys més tard, el 2008,
que la instal·lació va ser l'adequada.
Però tampoc es va fer massa bé i la
superfície sintètica es va degradar ràpidament. Altra vegada les
queixes han acabat sortint efecte 12
anys després. Ara tenim un bon estadi... però sense vestidors com cal.
Els usuaris s'hauran de continuar
demanant.

ÀLEX CANTERO
jugador ch mataró

MINUT ZERO
Agenda

> Casa
BÀSQUET: Lliga Femenina 2
ADVISORIA BOET- MURCIA

Dissabte 25 | 17 h | Pavelló Eusebi Millán

BÀSQUET: Lliga EBA
UE MATARÓ G.HOMS- CORNELLÀ
Diumenge 26 | 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL SALA: 2a Divisió B
FUTSAL - IND. S.COLOMA B

Diumenge 26 | 12 h | Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL: 1a Catalana
CE MATARÓ- PARETS

Diumenge 26 | 17 h | Mpal. Centenari

FUTBOL: 2a Catalana Masc.
UD MOLINOS - SANT POL
Diumenge 26 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

UD CIRERA - RACING VALLBONA

Diumenge 26 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

HOCKEY HERBA: 1a Catalana Mas.
ILURO HC- CATALÒNIA
Diumenge 26 | 12 h | Municipal de Hockey

> Fora
HANDBOL: 1a Estatal Masc.
SANT CUGAT - JH MATARÓ

Dissabte 25 | 19:15 h | Pav. Rambla del Celler

HANDBOL: Plata Femenina
BM CASTELLÓN - JH MATARÓ
Dissabte 25 | 19 h | Pav. Fernando Úbeda

HOQUEI PATINS: OK Lliga PLata
DOMINICOS - CH MATARÓ
Dissabte 25 | 20 h | A Coruña

BÀSQUET: Lliga EBA
ALMOZARA- MAT. PARC BOET

Diumenge 26 | 13 h | Pav. Siglo XXI Zaragoza

Staff
Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1607 | 2A ÈPOCA

Va marcar quatre gols en el
triomf contra el Vilafranca
Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat

T. 937 907 098
F. 937 554 106
redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
REDACCIÓ: Josep Gomà, Gisela
Ferrer, Daniel Ferrer (fotos), Jordi
Gomà, i els serveis dels clubs.
MAQUETACIÓ: Tàctic.cat.
EDITA: El Tot Mataró, S.L.
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DUES IMATGES DEL TRIOMF MATARONÍ. | DANIEL FERRER

El Rugby Club Mataró continua imbatut a la 1a Catalana
Va superar el tercer, però cedeix
el lideratge al Sabadell
El Rugby Club Mataró defensava
al Camí del Mig el lideratge de la 1a
Catalana davant del tercer classificat,
el Begues. L'equip mataroní va fer la
seva feina guanyant el seu partit per
28-12, però va cedir el primer lloc al
Sabadell RC, amb el que estava igualat a punts, que va guanyar el matx
d'aquesta jornada per 78 a 0, obtenint
un bonus ofensiu i un punt més. Els dos
equips estan ben col·locats de cara al
"play-oﬀ" i dominen clarament la classificació amb 18 i 17 punts, per sobre de

quatre equips (Begues, Castelldefels,
28 RC MATARÓ
Granollers i Cornellà) que en tenen 11.
El partit, presidit pel fort vent, va ser
12 BEGUES
dominat des del primer moment per
RC
MATARÓ: Pablo García, Víctor Payerol,
l'equip local, que va anar al descans
Matías
Amil, Santiago Bernasconi, David
amb 17 a 5 favorable, després d’assajos
García, Pabblo De Cea, Pedro De Cea, Dominic
de Pablo de Cea i Pol Roca, transforPower, Manuel Cabrera, Ruben Salvador Mc
mats per Rubèn Salvador McCaﬀerty,
Caﬀerty, Julian M.Vargas, Adrià Rincón, Carlos
que també va marcar de cop de càstig.
García Parrado, Pol Roca, Carles Fernàndez.
A la represa després d'un altre cop
Van entrar Miquel López, Guillaume Duspara,
de càstig marcat per Rubèn, l'equip
Alberto Fernández, Álvaro García, Adrià Güell,
visitant va reduir amb un altre assaig,
Andreu Valls, Marc Godoy i Elm Mora.
portant el marcador a un més ajustat
20-12, que complicava una mica la situ- per Carlos García Parrado i un assaig
ació quan quedaven vint minuts. En els de Carles Fernández van arrodonir el
últims minuts un cop de càstig marcat treballat triomf local.
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Futbol
2a Catalana

1

Llefià campió d'hivern

KAMAL VA FER UN HAT-TRICK. | UD CIRERA

Victòria davant del segon classificat
Kamal va fer els tres gols de
l'equip cirerenc
L'equip cirerenc va derrotar
un dels equips forts de la categoria, que fins ara només havia perdut
dos partits. L'exjugador cirerenc Pol
Esperalba va marcar el primer gol del
partit per a l'equip santpolenc als 5
minuts de partit, però el nou fitxatge
Kamal, va capgirar el marcador amb
dos gols abans del minut 20, però
Pacheco va tornar a empatar abans
del descans. Es va viure una segona
part molt intensa i amb el joc complicat pel fort vent, i va ser novament
Kamal el que va decidir el partit convertint-se en la gran figura del partit.
Al final el porter Toni va ser clau perquè
els tres punts es quedessin a casa.

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

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

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN

3
2

CIRERA
SANT POL

UD MOLINOS: Toni Rodríguez, Bernat,
Xevi Jiménez (Ousmane 80'), Juako, Cristian
Romero, Álvaro Yustos, Agus Campos, David
González (Ibu Cámara 62'), Kamal (Joel 86'),
Izar, Ibu Baldeh (Aleix Tarrés 80').

1
1

MATARONESA
PREMIÀ DALT

MATARONESA: Oliver, Dembo, Miguel,
Guti, Nogales (Vela 46'), Mendy (Manga
68'), Cantón (Charro 46'), Anas, Carrasco,
Sosa (Adama 68'), Alhagie (Beltrán 68').
L'equip local es va avançar ben aviat
amb gol de Pedro Sosa. A la represa
els premianencs van prendre la iniciativa i van empatar al quart d'hora.
Després els dos equips van buscar el
gol del triomf sense èxit.

2
3

LA LLÀNTIA
VILASSAR MAR B

LA LLÀNTIA: Pulido, Mamadou, Kanteh
(Isma 46') (Parra 90'), Traoré, Hassan, Jerreh,
Eric, Yusupha, Valle, Oumar i Jalal (Salif 66').
L'equip verd va fer un gran partit contra el líder, però sense premi. L'equip
verd dominava al descans per 2 a 0,
amb gols de Jalal i Jerreh, però a la
represa l'equip vilassarenc va acabar
remuntant en el temps afegit.

17a jornada (19 gener)
MASNOU -- ARGENTONA ...................3-1
Turó Peira - Canyelles ..............................2-1
Europa B - S.Perpètua .............................3-0
Sarrià - Vallbona ........................................4-1
MOLINOS - Montcada ....................suspès
Gramenet - Molletense................. suspès
CIRERA - SANT POL .............................. 3-2
Llefià - PREMIÀ DE MAR ......................2-2
SJ Montcada - Parc ................................. 0-1
Classificació: Llefià 41; SANT POL 34,
Turó Peira 33; Europa B 32; PREMIÀ 31;
MASNOU i SJ Montcada 30; Racing
Vallbona, Parc i Molletense 22; ARGENTONA 21, CIRERA i Sta. Perpètua 20;
Gramenet 19, Sarrià 18; MOLINOS 10;
Canyelles i Montcada 8.

Suspès el partit de Molinos
El partit del Molinos contra el Montcada
es va haver de suspendre amb 1-1 al
marcador per la caiguda d'una tanca a
causa del fort vent.
18a jornada (26 gener)
Molletense - PREMIÀ MAR ....DS 16:30 h
MASNOU - Canyelles....................DG 12 h
Gramenet - ARGENTONA ....DG 18:30 h
MOLINOS - SANT POL ................DG 12 h
CIRERA - Racing Vallbona ............ DG 17 h

Tornen a jugar a casa
Comença la segona volta i els dos
equips mataronins repeteixen a casa. El
Cirera té un enfrontament contra un rival directe al qual pot superar si guanya,
mentre que el Molinos ho tindrà més
complicat davant del segon classificat.

3a Catalana
Vilassar de Mar B arriba a
la meitat ben destacat
17a jornada (19 gener)
LA LLÀNTIA - Vilassar Mar B ............... 2-3
MATARONESA - Premià Dalt ................1-1
El Vilassar de Mar B és campió d'hivern
amb 5 punts d'avantatge sobre el Lloreda. La Llàntia ocupa el 13è lloc amb 17
punts i al Mataronesa el 15è amb 16.
En la 18a jornada els dos equips mataronins repeteixen a casa en l'inici de la
segona volta: la Mataronesa rep el Santvicentí el dissabte a les 17 h, i La Llàntia
el Júnior de Sant Cugat el diumenge a
les 12 h.
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Futbol
1a Catalana
El Girona B continua
sense rebre gols
17a jornada (19 gener)
CE MATARÓ - Tona ................................. 1-0
Palamós - Guineueta ................................1-1
Mollet - Júpiter ......................................... 2-3
Rubí - Manlleu ..........................................0-2
Vic - Girona B ...........................................0-0
La Jonquera - Parets ................................3-1
L'Escala - Llagostera B ........................... 1-0
Sabadell Nord - Lloret ............................4-4
Classificació primera volta: Girona
B 44; Vic 32; Palamós 30; Manlleu,
CE MATARÓ 28; Fundació Grama 27;
Guineueta 26; Sabadell Nord 22; Rubí
20; Lloret i L'Escala 19; Mollet, Júpiter,
La Jonquera 18; Tona 14; Llagostera B i
Parets 10.
E l Girona B és campió d'hivern amb un
rècord impressionant, ja que ha encaixat
només dos gols... i de penal.

Repeteixen a casa
El CE Mataró el diumenge (17 h) repeteix
a casa rebent el Parets, el cuer, un rival
que feia quasi vint anys que no visitava
el terreny mataroní. L'última visita va
ser la temporada 91-92 i el resultat 1-0.
A la primera volta a Parets el Mataró va
empatar a 2 gols.

Lliga Nacional Juvenil
Els blanc-i-blaus superiors
El CE Mataró va perdre de forma clara
per 2 a 6 davant d'un potent Espanyol B.
L'equip groc-i-negre és 14è amb 16 punts
i el dissabte (19:45 h) té un partit molt
important al camp del Prat, un altre
equip que lluita per evitar el descens i
que és 16è amb 15 punts.

3a Divisió Estatal
El Vilassar perd al camp
del líder

L'EQUIP FORMAT ABANS DEL PARTIT. | JGN

Torna a decidir el defensa Tejedo
Va debutar el porter Toni
Jiménez, fill de Toni, ex-porter de
l'Espanyol
En una tarda marcada pel fort vent,
el CE Mataró va aconseguir un valuós
triomf sobre el Tona. Tal com havia
passat contra el Vic en l'últim partit
del 2019, un gol del defensa Josep M.
Tejedo va decidir el partit. El gol va arribar poc abans del descans, després
d'una primera part sense futbol i sense
ocasions. A la sortida d'un córner va
haver-hi una sèrie de rematades i refusos dintre l'àrea, que Tejedo va tancar
amb una rematada al fons de la xarxa.
A la represa el Tona, jugant a favor de
vent, va dominar absolutament, però
l'equip local amb Dani Prieto imperial al

1
0

CE MATARÓ
TONA

CE MATARÓ: Toni Jiménez, Joel Marín,
Tejedo (68' Isma), Dani Prieto, Víctor Yustos,
Pol Almellones (Fiti 61'), Marc Pascual, Aitor
Gonzàlez, Toni Paredes (Pedro 78'), Fran
Ochoa (Parri 61'), Uri Martínez (Samu 61').
GOL: 45' TEJEDO (1-0).

darrere i amb el debutant Toni Jiménez
segur en els xuts llunyans va anar capejant el temporal. Els osonencs, en
un llançament de falta, van enviar una
pilota al pal, i després Samu i Pedro van
desaprofitar dues claríssimes opcions
de gol per sentenciar i es va haver de
patir fins al final.

El Girona no pot amb el femení groc-i-negre
L'equip femení va guanyar per 0 a
3 al camp del Girona, que era el segon
de la 1a Catalana, aconseguint la seva
quarta victòria consecutiva. Van marcar Rosa Espinosa a la primera part, i
Laia Martí i Yas Chamarro, de penal,
a la segona.

El Mataró se situa, amb 28 punts, a un
sol punt del seu rival, que ara és tercer.
Per davant Martinenc (38) i Seagull (30).
El pròxim diumenge (12 h) comença la
segona volta al camp de la Guineueta,
que és el 14è classificat i davant del qual
pot arribar la cinquena victòria seguida.

El Vilassar de Mar va perdre de forma
clara al camp del líder, l'Hospitalet, per 3
a 0 en partit de la 20a jornada, primera
de la segona volta.
L'equip que entrena el mataroní Alberto
Aybar ara és 8è amb 29 punts a 8 de la
zona de "play-oﬀ" d'ascens i 11 per sobre
de la zona de descens.
El pròxim diumenge dia 26 a les 17 hores
rep el Sant Andreu, que és el tercer
classificat.
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Hoquei Patins
OK LLIGA Plata Nord

D

Tornen a dalt de tot

Au

El CH Mataró apunta alt i recupera
el lideratge d’OK Lliga Plata

10a jornada (18 de gener)
Liceo B - Oviedo Booling .......................4-3
Vilanova - Tordera....................................4-3
Jolaseta - Compañía de María ..............4-5
Manlleu - Dominicos ................................1-1
Alpicat - Arenys de Munt ......................2-2
CH MATARÓ - Vilafranca .......................7-7
Classificació: CH MATARÓ 21;
Manlleu, Arenys de Munt i Alpicat 20;
Vilafranca 15; Compañía de María i Liceo
B 14; Dominicos i Vilanova 11; Oviedo
Booling i Tordera 9; Jolaseta 7 punts.

16a jo
JH M
Puig d
Morv
Ampo
Legan
Elda Agus

L’equip d’Albert Larrea va derrotar àmpliament un equip potent
com el Vilafranca

Acaben i comencen
a Galícia

UN DELS QUATRE GOLS DE CANTERO. | D. FERRER

El CH Mataró havia perdut el lideratge en l’última jornada de l’any
passat, en el derbi jugat a Arenys de
Munt, però el va recuperar en la primera jornada del 2020, aprofitant els
empats dels tres equips que estaven
un punt per sobre.
El Vilafranca té un gran potencial,
i de fet estava només tres punts per
sota i amb un triomf hauria atrapat
l’equip mataroní. Però l’equip local va
sortir mentalitzat i va tenir l’encert de
posar-se per davant amb dos gols ràpids
d'Àlex Cantero. Després va mantenir
un alt ritme de pressió en defensa i
eficàcia en atac, per arribar al descans
amb un contundent 4 a 0.
A la represa l’equip vilafranquí va

7
2

CH MATARÓ
CP VILAFRANCA

CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard
Cusachs (1), Oriol Lladó, Àlex Cantero (4),
Erik Gual (1), equip inicial, Conrad Xicota,
Eric Florenza (1), Bernat Romero, Guillem
Carbonell, i Martí Almerich (ps).

controlar el partit, i per dues vegades
va reduir la diferència als tres gols.
Però el Mataró es va mostrar ferm al
darrere i va tenir moltes opcions a la
contra. A més els seus jugadors van estar fins de cara a porteria i en els cinc
últims minuts van sentenciar amb dos
gols més del golejador del dia, l'Àlex
Cantero. Així s’acabà derrotant un rival
directe obtenint una diferència àmplia
que podria ser important per al golaverage al final de la lliga.

Bon inici de la segona fase
El femení del CH Mataró ja comença
la segona fase en bona posició degut
als resultats aconseguits a la primera
fase, i ara a més amb la victòria clara
davant del Jonquerenc es posa molt
de cara estar entre els quatre primers
per lluitar pel títol.
En la primera meitat les de la
Jonquera van aguantar i marxaven amb
un ajustat 2-1 al vestidor, després de
dos gols de Juanola. A la represa, però,
les mataronines van pujar el ritme i no
van donar opció al seu rival, ja que en

6
2

CH MATARÓ
CP JONQUERENC

CH MATARÓ: Ariadna Escalas (p), Marta
Soler, Adriana Chiva, Aina Lleonart (1), Ester
Anglas, Olga Juanola (3), Eva Requena (2) i
Paula Lladó (ps).

menys de cinc minuts feien el 4-1, sentenciant el matx, amb gols de Requena
i Lleonart. En el tram final Juanola va
fer el seu tercer i un altre de Requena
va servir per tancar la golejada.

Aquest dissabte hi ha jornada en horari
unificat, a les 20h, ja que s'acaba la
primera volta i es decideixen els equips
que juguen la Copa. El Mataró juga a La
Coruña, a la pista del Dominicos, que
porta quatre partits consecutius sense
guanyar i per tant serà un rival complicat. L'únic precedent és de la temporada
2013-2014, amb victòria mataronina per
3-5. La setmana següent tornen a la mateixa ciutat, ja que començarà la segona
volta contra el Compañía de María,
que va guanyar a Mataró a la primera
jornada de la competició.

Lliga Nac. Cat. Fem
Comencen amb bon peu
1a jornada (19 de gener)
Vilanova B - Palau Pleg. B ............. Aplaçat
Reus Deportiu - Voltregà B ...................0-3
CH MATARÓ - Jonquerenc ...................6-2
Igualada - Sferic Terrassa ...................... 6-0
Classificació Grup 1: Voltregà B 21;
Igualada 17; CH MATARÓ 13; Palau de
Plegamans B 7; Vilanova B 6; Jonquerenc
5; Sferic Terrassa 4; Reus Deportiu 2
punts.

Visita a l'Sferic Terrassa
Aquest dissabte a les 18h el Mataró vol
seguir en la bona línia i guanyar a la
pista de l'Sferic Terrassa, que es troba
a la part baixa del grup, i si vol tenir
opcions de ficar-se entre els quatre
primers. L'equip de Castellsaguer, per la
seva banda, ja deixaria ben encarrilat la
seva classificació per la lluita pel títol de
Nacional Catalana.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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Handbol
Div. Plata Femenina
A un punt del tercer
16a jornada (18 gener)
JH MATARÓ - Mislata ....................... 32-26
Puig d'en Valls - Gavà ........................24-24
Morvedre - S. Joan Despí ...................26-19
Amposta - La Roca ............................ 25-24
Leganés - Sant Vicenç .......................22-33
Elda - Castelló ....................................... 17-28
Agustinos - Sant Quirze .....................21-18
Classificació: Morvedre 32; Castelló
27; Sant Quirze i Sant Vicenç 23; JH
MATARÓ 22; Elda 18; Gavà 14; Amposta
12; S.Joan Despí, Mislata 10, La Roca 9;
Leganés , Puig d'en Valls i Agustinos 8.

Visiten el segon
El JH Mataró juga el dissabte a les 19
hores a la pista del Castelló, el segon
classificat, buscant un difícil triomf.

1a Estatal Masculina
Pugen al vuitè lloc
16a jornada (18 gener)
Montcada - Sant Joan Despí ............24-21
Sant Cugat - OAR Gràcia ...................27-28
JH MATARÓ - Granollers B ...............31-30
S.Est. Palautordera - La Roca. ..........24-26
Sant Joan Despí- Sesrovires ............. 28-26
Poblenou - Sant Quirze .....................20-28
Banyoles - Esplugues .......................... 17-22
Palautordera - S. Martí Adrianenc 22-30

CLARA POO FENT UNA PASSADA A ALISA FORNÉ. | D. FERRER

Sisena victòria consecutiva amb una
altra exhibició ofensiva
L'equip valencià era un dels
menys golejats de la competició
El femení del Joventut va superar
el Mislata valencià amb gran solvència,
per sumar així la sisena victòria seguida
en la competició de Plata i situar-se a
només un punt del tercer classificat.
Els parcials des del primer moment
van anar afavorint l'equip groc-i-negre
que va treballar molt bé en atac i als
15 minuts dominava per quatre gols
(11-7), una diferència que va mantenir
al descans (19-15).

1a Cat. Fem: Garbí - Maresme 20-15; 2a
Cat. Mas: Vilamajor B - JHM B 25-32;
Montcada B - Maresme Llavaneres
28-28; 3a Cat.: Tortosa- Maresme Llav.
At.22-13; 4a Cat: Laietà Arg. BCN B 2820; 1a Cat.Juv: OAR Gràcia - JHM 21-22;
1a Cat. Juv. Fem: JHM - Igualada 23-26;
1a Cat. Cadet: Santllo- JHM 32-28; Lliga
Cat. Cadet Fem: JHM - OAR Gràcia
18-32; Lliga Cat. Inf. Fem: JHM - Les
Franqueses 31-25.

A la represa va continuar el bon joc
local i l'avantatge va arribar als vuit gols
quan faltaven deu minuts, i mai es va
patir per sumar els dos punts.

31 JOVENTUT MATARÓ
30 GRANOLLERS B
JH MATARÓ: Bassory Tandian i Edu
Calderón porters; Manel Núñez (1), Jaume
Pujol (5), Pablo Vela (5), Mario Martínez (6),
Jan Bonamusa (6), Dani Aguilera (2), Bernat
Muñoz (1), Max Ansón (2), Àlex Bosch (2),
Berenguer Chiva, Oriol Vaqué (1).

A mantenir la ratxa

ALTRES RESULTATS

JH MATARÓ: Lídia Bentkib, Noemí Pérez i
Laia Argelich porteres; Ona Muñoz (8), Zara
Verdugo (3); Clara Poo (5), Maria Murillo (5),
Alisa Forné (8), Adriana Murillo (2), Berta
Vives (1), Abril Buscà, Arredondo i Grajal.

Tomben el tercer en l'últim segon

Classificació: S.Martí 31; S. Quirze 30;
Granollers B, OAR Gràcia i Esplugues 23;
La Roca 19; Montcada i JH MATARÓ 15;
S. Est. Palaut. i Poblenou 14; Palautordera 11; Sesrovires, S.Cugat i S. Joan Despí
10; Banyoles 6, Sant Vicenç 2.
El dissabte (19:15 hores) el JH Mataró
visita el Sant Cugat buscant la cinquena
setmana d'imbatibilitat.

32 JOVENTUT MATARÓ
26 MISLATA

JAN BONAMUSA, CLAU. | D.FERRER

El Joventut va aconseguir un brillant
triomf davant del tercer classificat, el
filial del Granollers, per encadenar així
ja quatre jornades sense perdre i pujar
dos llocs a la classificació.
L'equip de Sergi Rodríguez va sortir
molt mentalitzat, amb una gran defensa, amb Bassory esplèndid sota pals i
resolent amb facilitat les jugades d'atac.

Poc després de l'equador de la primera
part el Joventut dominava per un clar
10-4, un marcador que l'equip granollerí reduiria al descans fins al 15-12.
A la represa l'equip local va mantenir
el bon nivell i quan quedaven menys
de deu minuts guanyava 28-23. L'equip
visitant va començar a pressionar més
i a atacar amb 7 jugadors i va remuntar portant el partit a un final agònic,
resolt amb un gol Jan Bonamusa des
de l'extrem esquerre en l'últim segon.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.7
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Bàsquet
Lliga EBA (C-A)

ROMERO I KADJI, ELS MÉS DESTACATS DEL PARTIT. | EMPAR TOMÀS

El M. Parc Boet cedeix davant el Quart
Kadji i Dibba van estrenar-se
amb el conjunt taronja
El Mataró Parc Boet no passa pel
seu millor moment i amb la derrota
d’aquest cap de setmana acumula sis
partits perduts de manera consecutiva.
El partit va començar amb un marcador molt igualat, amb tots dos conjunts
marcant un bon ritme de joc (18-21, 10').
Al segon quart, la dinàmica va continuar fins que el Quart a aconseguir agafar
distàncies, arribant al descans amb un
coixí de més de 10 punts (40-52, 20').
A la represa, l’equip entrenat per
Alberto Peña va tornar a demostrar
que volia la victòria i va aplicar-se en
atac, retallant la diferència en l’electrònic (64-69, 30'). Un esforç, però, que no
va veure’s compensat en l’últim tram de

85 MATARÓ PARC BOET
98 QUART
M. PARC BOET: Puig (7), Dibba (10),
Castro (6), Romero (24), Kadji (17) –cinc
inicial– Marinovic (6), Rubio (15).
PARCIALS: 18-21, 22-31, 14-17, 21-29.

partit, en què els mataronins no van poder frenar l’ofensiva visitant (85-98, final).

Noves incorporacions
Aquest cap de setmana van debutar
Japeth Kadji (17 punts, 12 rebots i 6 assistències) i Mustapha Dibba (10 punts, 4
rebots). Carlos Canals, que va retirar-se
del bàsquet l'estiu del 2018 al Boet,
també s'incorpora al club, tot i que no
va estar disponible aquesta jornada.

Un mal tercer quart condemna la
UEM Germans Homs
83 SANT ADRIÀ
68 UEM G. HOMS
UEM G. HOMS: Cabrera (2), Moreno (-),
Solé (16), Touré (12), Traver (6) –cinc inicial–
Viñallonga (3), Rodríguez (6), Ventura (2),
Juanola (2), Ariño (12), Cánovas (7).
PARCIALS: 14-17, 18-22, 22-9, 29-20.
IMATGE D'ARXIU. | D.FERRER

La UE Mataró Germans Homs visitava aquest cap de setmana un rival
directe per la lluita de la quarta posició.

Els homes entrenats per Charly Giralt
van arribar a Sant Adrià mostrant-se superiors en l’estira-i-arronsa que van protagonitzar els dos equips en el primer quart

L

Visiten l'últim classificat

Tor

15a jornada (18 de gener)
Martinenc - Andorra ...........................78-75
Igualada - Esparreguera .....................75-54
M. PARC BOET - Quart ......................85-98
Alfindén - Almozara ............................ 83-81
Calvià - Maristes ...................................78-71
ARENYS - Sese.......................................65-71
Vic - Martorell.......................................78-63

14a j
Barça
Mage
Uni G
Múrc
Alme
Unica
Segle

Classificació: Vic, 29; Igualada, 28;
Quart i Martinenc, 26; Sese, 25; Martorell, 23; ARENYS i Esparreguera, 21;
Calvià, Maristes, Andorra i Alfindén, 20;
M. PARC BOET i Almozara, 18.
16a jornada (26 de gener): Dissabte a
les 13 h, el M. Parc Boet es desplaça fins a
Saragossa per enfrontar-se a l'Almozara.

Lliga EBA (C-B)

15a jo
les 17

C

El segon visita el Palau
15a jornada (18 de gener):
Sants - Castelldefels.............................71-72
Barberà - Tarragona............................ 41-75
Badalonès - Palma .............................. 86-79
Cornellà - Mollet ..................................74-67
Sant Adrià - UEM G. HOMS ............ 83-68
Salou - Roser .........................................87-76
Olivar- Valls ..........................................60-65
Classificació: Tarragona, 27; Cornellà,
26; Mollet i Sant Adrià, 25; Salou, UEM
G. HOMS, Castelldefels i Badalonès, 24;
Valls, 23; Sants, 21; Olivar, 19; Palma i
Roser, 18; Barberà, 17.
16a jornada (26 de gener): Diumenge a
les 18 h, la UEM G. Homs rep el Cornellà.

(14-17, 10') i a l’inici del segon quart, els
mataronins es reafirmava amb un parcial
de 0 a 8 (14-25, 13'). Els locals van intensificar la defensa i van empatar el partit,
gràcies també a l’encert des de triple (2929, 17'), però abans del descans els unionistes tornaven a avançar-se (32-39, 20').
A la represa, els mataronins es van
desencantar, perdent pilotes i perdonant sota la cistella, mentre els locals
aconseguien empatar el partit (39-39,
min. 23). Endollat en atac, el Sant Adrià
va capgirar el marcador al llarg del tercer quart (54-48, min. 30) i tot i que els
mataronins van arribar amb opcions al
final, no van poder endur-se la victòria.
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14a jornada (18 de gener)
Barça - Granada....................................57-50
Magec Tías - Gran Canària............... 76-86
Uni Girona - Ardoi .............................. 36-43
Múrcia - Claret..................................... 67-49
Almeria - ADVISORIA BOET ...........60-39
Unicaja - Lima Horta.......................... 78-70
Segle XXI - Sant Adrià......................... 51-84
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Classificació: Sant Adrià, Gran Canària
i Ardoi, 25; Lima Horta, 22; Barça,
GEiEG i Unicaja, 21; Almeria, 19; Granada i Múrcia, 18; Segle XXI i ADVISORIA
BOET, 17; Claret, 16; Magec Tías, 14.
15a jornada (25 de gener): Dissabte a
les 17 h, l'Advisoria Boet rep el Múrcia.

Copa Catalunya Fem.
Jornada de descans
14a jornada (18 de gener)
Hospitalet - Roser...............................43-69
PREMIÀ - Almeda ...............................50-63
UE MATARÓ - Lleida...........................52-63
Valls - Joviat ...........................................67-56
Igualada - Viladecans.........................60-88
Cedanyola - Grup Barna ...................50-60
Draft - Sant Adrià................................ 67-68
Classificació: Viladecans, 27; Sant
Adrià, 26; Lleida, 24; Grup Barna, 23;
Almeda, 22; Draft i Roser, 21; Cerdanyola, 20; Valls, UE MATARÓ i PREMIÀ,
19; Igualada, 18 ; Joviat, 17.

IMATGE DE LA VISITA DE L'ALMERIA. | D. FERRER - ARXIU

L’Advisoria Boet torna d’Almeria
amb una derrota dura
El partit a Almeria va començar
fluix per tots dos conjunts, però amb
l’Advisoria Boet col·locant-se per davant
(10-12, min. 10). Una situació que ja no
es veuria en els següents 30 minuts.
En el segon quart, les locals van capgirar el marcador i van anar agafant
distància, arribant a la mitja part amb
gairebé 10 punts de diferència (29-20,
min. 20). Les de Mataró només van
poder anotar 8 punts.
A la represa, les mataronines van
aconseguir amainar l’ofensiva local,
però les andaluses seguien augmentant
la diferència (44-31, min. 30). L’últim

Diumenge, la mataronina va estrenar-se
amb el seu nou equip fins a final de temporada. En 23 minuts, va anotar 5 punts,
capturar 2 rebots i recuperar 3 pilotes.

A. BOET: Murat (-), Tejedor (7), Checa
(5), Arbizu (14), Ruano (5) –cinc inicial–
Garcia (5), Timoner (-), Vila (3), Arias (-).
PARCIALS: 10-12, 19-8, 15-11, 16-8.

tram de partit no va ser millor per al
Boet. El poc encert de cara a cistella
(26% en tirs de camp) i les dificultats
per frenar l’atac local allunyava encara més el resultat. Finalment, les
de Mataró van acabar perdent per un
contundent 60-39.

52 UE MATARÓ
63 LLEIDA
UE MATARÓ: Ortiz (7), Cuní (7), Casals
(7), Magriña (13), Molina (3) –cinc inicial–
Coll (7), Martínez (-), Moya (8).

Altres notícies

Divendres passat es va fer pública la decisió de Rosó Buch de fitxar pel València
Basket i deixar enrere l'Uni Girona, club
on estava disputant la quarta temporada i d'on era la capitana.

39 ADVISORIA BOET

La UE Mataró topa amb el Lleida

15a jornada (1 de febrer): Aquest cap
de setmana, la Copa Catalunya descansa. Tornarà els dies 1 i 2 de febrer.

Rosó Buch fitxa pel
València Basket

60 ALMERIA

PARCIALS: 10-14, 17-15, 13-22, 12-12.
NOVA DERROTA A ACASA. | D.F.

El Lleida, tercer classificat, visitava la
UE Mataró el cap de setmana passat. Les
visitants van començar dominant el marcador, però les mataronines les seguien de
ben a prop, evitant que agafessin distàncies (10-14, 10'). A l’inici del segon quart
semblava que les lleidatanes s’imposaven,
però les locals no van cedir i van tornar
a igualar el resultat, marxant al descans

només dos punts per sota (27-29, 20').
El tercer quart va ser el decisiu pel
triomf visitant. A les unionistes els costava anotar i sumaven amb comptagotes
des de tir lliure, mentre que les de Lleida
ampliaven la diferència fins als 11 punts
(40-51, 30'). En el tram final de partit, les
mataronines van intentar retallar distàncies, però no van poder apropar-se a
menys de 5 punts. Finalment, van acabar
perdent per 52 a 63.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.9
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Futbol sala
2a divisió B
Reben el cuer

SEGUEIXEN LÍDERS. | D. FERRER

Derrota contundent del Futsal
Aliança Mataró contra el segon
El Futsal Aliança Mataró visitava l‘Hospitalet, segon classificat a 7
punts de diferència dels mataronins.
S’esperava un partit emocionant, però
sorprenentment el matx va acabar amb
un contundent 6-1.
Els de Mataró van començar dominant
el partit, però amb poca fortuna de cara
a porteria. El primer gol no va arribar fins
al minut 8, obra de Miki amb una gran
volea des de 14 metres. Els locals van
reaccionar i minuts més tard arribava l’1 a
1, tot i que va ser en pròpia porteria. Poc
després, els d’Hospitalet van fer pujar el
2-1 i, abans d’arribar al descans, encara
en marcarien un altre (3-1).
A la represa, els locals van aprofitar

6
1

HOSPITALET
FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Paquito,
Del Barco, Uri, Miki (1), Novo, Tolrà, Rafa,
Donadeu, Llibert, Pano i Joel.

una pèrdua de pilota per col·locar el 4-1
al marcador. Encara quedava temps però
el Futsal Mataró s’anava apagant per
moments. Quan faltaven quatre minuts
pel final, Albert Sabaté va apostar pel
porter jugador, buscant una reacció que
mai va arribar. En l’últim tram, l’Hospitalet va augmentar la diferència amb
dos gols de camp a camp que sentenciaven el partit (6-1).

El femení cau combatent amb el Ripollet
4
6

FUTSAL ALIANÇA
RIPOLLET

ALIANÇA MATARÓ: Ibañez, Irene,
Cris, Munné (1), Geral, Cayuela, Espinar
(2), Aina, Ari, Meri (1), Carla i Rius.

IMATGE D'ARXIU. | D. FERRER

El Ripollet va avançar-se en el marcador davant un Futsal Mataró que va
saltar a la pista amb molts dubtes. A poc
a poc, les mataronines van entrar al joc i
a generar ocasions, tot i que no acabaven
de materialitzar-se. Per contra, les visitants aprofitaven una transició ràpida
per col·locar el 0-2 en l’electrònic. Abans
d’arribar al descans, Munné feia pujar

l’1-2, donant esperances a les vermelles.
En la segona part, les locals van sortir
decidides a capgirar el marcador i el ball
de gols va estar servit. Amb dos dianes
d'Espinar i una de Meri, el partit va arribat a l'empatat (4-4). En l'últim tram,
les visitants van avançar-se de nou (4-5)
i l'equip entrenat per Nicky Dedeu va
arriscar amb portera jugadora. Es va
intentar fins a l'últim xiulet, però van
ser les visitants les que van sentenciar
el partit marcant el sisè gol (4-6).

Classificació: FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ, 39; Hospitalet, 35; Barceloneta i Lleida, 29; Manresa, Martorell i CE Sabadell, 28; Cerdanyola,
CN Sabadell i Salou, 23; Calvià i Mar
Dénia, 21; La Unión, 20; Ripollet, 17;
Pallejà, 16; Santa Coloma, 10.
18a jornada (26 de gener)
Diumenge a les 18 h, el Futsal Aliança
Mataró rep la visita de l'últim classificat,
l'Industrias Santa Coloma.

2a Divisió Fem
Visiten el líder
Classificació: Esplugues i Elx, 37;
Intersala, 35; Caldes, 28; Castelldefels
i Castelló, 27; La Concòrdia, 24; Ripollet, 22; Cervera i César Augusta, 21;
Eixample, Hospitalet i Almassera, 19;
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, 14; Red
Stars, 8; València, 0.
17a jornada (26 de gener)
Diumenge a les 11.15 h, el Futsal Aliança
Mataró s'enfronta al líder a Esplugues.

3a Divisió Nacional
L'SPALL Ciutat de
Mataró empata amb l'Estel
El sènior A del Ciutat de Mataró va
trencar la dinàmica negativa de partits
perduts després d'empatar amb l'Estel
Vallseca. Els mataronins van començar
el partit generant bones ocasions, però
topaven amb el porter barceloní. En
una jugada desafortunada, els visitants
van avançar-se en el marcador, deixant
tocats els de Mataró. Tot i així, els
locals van seguir-ho intentant i al final
del partit va arribar la recompensa.
Després de diversos intents, pràcticament al minut 40, Capilla rematava
una passada d’Abdel fent pujar
l'esperat empat en l'electrònic (1-1).
Dissabte a les 18.15 h, els de Mataró
visiten els veïns d'Arenys de Munt.
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LES OBRES EL 1970 I EL TROFEU SANT JORDI EL 1972. | ARXIU

Una mica d'història de l'Estadi Municipal d'Atletisme
L'atletisme a la nostra ciutat va tenir des del 1925 una entitat dedicada a
aquest esport, com era el Centre Atlètic
Laietània, i la "seva casa" eren les pistes
de l'Stàdium de Mossèn Plandolit, en
l'actual Parc Central. Més endavant,
l'any 1961 va néixer la secció d'atletisme del Grup Gimnàstic Lluïsos, que
va utilitzar el pati del "Lluïsos" com a
recinte per efectuar proves atlètiques.
Ni l'Stàdium, de 200 m, ni el pati dels
Lluïsos, amb menys recorregut i de
forma poligonal, eren adequats per
celebrar proves d'alt nivell, i per aquest
motiu ja al començament de la dècada
dels seixanta es va començar a parlar
de la construcció d'un estadi municipal.
Però no va ser fins al mes de gener
del 1968 que es van comprar els terrenys de Cirera. Després les obres no
van avançar a bon ritme, amb molts
entrebancs. La celebració del popular
Trofeu Sant Jordi va donar una empenta i el 15 d'abril del 1972 es van obrir
les portes per a la primera competició.
Però les obres s’havien fet de forma
ràpida i malament. La pista era d'una
mena de terra batuda, i els atletes, amb
les sabatilles de claus, s'hi enfonsaven
literalment. L’estadi va quedar abandonat i l'activitat va tornar a l'Stàdium.

EL 1973, ABANDONAT. | ARXIU

LA INAGURACIÓ DEL 1975. | ARXIU

Es van reprendre les obres, però amb
lentitud, i finalment el dia 28 de setembre de 1975 es va celebrar la inauguració. Les pistes tenien sis carrers i eren
de cendra, la superfície més habitual
en aquells temps. Durant molts anys
l'"efecte estadi" va proporcionar un
gran impuls a l'atletisme mataroní, i
sobretot al Centre Atlètic Laietània,
que es va situar entre els millors clubs
de Catalunya. Però van anar passant
els anys i els estadis van començar a
dotar-se de Tartan, el nom comercial
del primer paviment sintètic utilitzat
als Jocs Olímpics de Mèxic de 1968.
A Mataró, els clubs atlètics, que ja
eren quatre, amb el naixement del Club
Atletisme Mataró i el Grup Maratonià,
demanaven aquesta novetat. Però va
tardar encara un bon temps a arribar.
La inauguració es va efectuar de forma
modesta el 6 de juliol de 1991, amb
unes proves de base. Per l'estadi van
anar-hi passant molts joves, que gaudien de l'atletisme, però la pista tenia
sis carrers i per a les competicions d'alt
nivell se'n demanaven vuit. La demanda
dels vuit carrers es va anar fent un clam.
Però això suposava un important
increment de la superfície de l'estadi, eliminant els vestidors i movent

EL NOU TARTAN, EL 1991. | ARXIU

la graderia, i van passar els anys.
Finalment el 20 de desembre del 2008,
es va inaugurar la primera fase de la remodelació i l'any següent ja es va poder
tornar a celebrar el Míting Ciutat de
Mataró, que el 2008 no s'havia pogut
veure. Després, importants competicions, com campionats d'Espanya o
campionats de Catalunya, ja van tenir
lloc a la nostra ciutat.
L'última data és ben recent. El dia 11
de gener del 2020, es va inaugurar la
nova remodelació. Després d'uns anys
de veure com la superfície sintètica,
que havia estat mal col·locada, s'anava degradant, es va decidir canviar-la
novament. Aquesta vegada a més el

EL NOU TARTAN DEL 2020. | D. FERRER

canvi era de color i l'estadi ara llueix
un blau que està molt de moda.
Només queda pendent la segona
fase d'aquella anterior remodelació
de l'any 2008, amb la construcció dels
vestidors, que actualment continuen
en barracons, i la millora del gimnàs.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.11
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Últim minut
Tennis
Ramos cau en la primera
ronda a l’Open d’Australia
GIRALT A DALT DE TOT DEL PODI. | CNMATARO

Jan Giralt campió de Catalunya Open
en 200 m esquena
Terrassa va acollir el Campionat
de Catalunya Open d’hivern i els nedadors del CN Mataró van tenir una
destacada actuació. Jan Giralt va quedar
campió en 200 m esquena (2:03.87),
va guanyar el bronze en 50 m esquena
(27.09), 6è en 200 m estils (2:09.97).
Fer Morillas va guanyar el bronze en
50 m braça (29.60), i a més va quedar
5è en 100 m braça (1:06.02), 6è en 200
braça (2:06:66)
Altres resultats: Roger Coma 4t en
1500 m (16:01.46), 5è en 200 m esquena

Atletisme

amb 2:12.0, 6è en 400 m estils (4:45.97);
Eric Vilaregut 7è en 200 m papallona
(2:08.33); Martí Penedès 8è en 200 m
estils (2:12.35); Mariló Martí 5a en 200
m lliures (2:04.54); Adriana Roca 7a en
100 m braça (1:17.11); Malen Tomàs 6a
en 50 m papallona (28.83) i 8a en 100
m papallona (1:05.73).
En el Campionat de Catalunya de
fons l’equip del CN Mataró va quedar en tercer lloc i Júlia Tomico i Eric
Vilaregut van quedar en 2n lloc en els
3000 m lliures.

Waterpolo

Rabadan i Buscà subcampiones d’Espanya sub20
per equips amb el Barça

Gonzàlez, Bach, Espar i
Tarragó lluiten per les
medalles de l’Europeu

Les atletes mataronines Aina Rabadan Coll i Rosa Maria Buscà Valls van
aconseguir amb l’equip del FC Barcelona
la plata al Campionat d'Espanya de Clubs
Sub20 en pista coberta, disputat a la
ciutat d'Antequera el passat dissabte
18 de gener. Gran campionat de l'equip
blaugrana que va quedar-se a tan sols a
un punt del primer classificat l'equip del
Playas de Castellón.
L’Aina va quedar segona en salt d'alçada
amb un salt d'1.73 m., que suposa la
mínima per al campionat d'Espanya
absolut en pista coberta, i la Rosa Maria
va quedar tercera en triple salt, amb 11.52
m., lluny de la seva millor marca.

La selecció espanyola femenina de waterpolo, amb les jugadores del CN Mataró
Marta Bach, Anni Espar i Irene Gonzàlez,
i la mataronina Roser Tarragó (Mediterrani), lluitarà per les medalles en el
Campionat d’Europa que s’està disputant
a Budapest. El dimarts van derrotar
Grècia per 9-12 en els quarts de final i el
dijous (17:30 h) es trobaven amb Hongria
en la semifinal.
Fins ara en els sis partits disputats Anni
Espar ha jugat 132 minuts i ha marcat
10 gols, Irene Gonzàlez ha jugat 108 i ha
marcat 6 gols, Roser Tarragó ha disputat
100 i ha marcat 10 gols i Marta Bach ha
estat 78 minuts a la piscina fent 1 gol.

El mataroní Albert Ramos, 42 del rànquing mundial, no va poder superar la
primera ronda de l'Open d'Austràlia, en
caure derrotat pel tennista local Alex
Bolt (n.140 del món) en cinc llarguíssims sets (6-7, 6-1, 7-6, 1-6, 4-6). Uns
dies abans havia participat en el torneig ATP-250 d'Adelaida arribant fins
als quarts de final, derrotant l'australià
Thompson (65) i el mallorquí Jaume
Munar (88), per caure en tercera ronda
davant Tommy Paul (90 del món).

Taekwondo
El CD Tonbal primer club
català en Poomsae
Diumenge passat es va celebrar a la
Mar Bella de Barcelona el Campionat
de Catalunya de poomsae, el de nivell
més alt de tècnica i el CD Tonbal va
ser per segon any consecutiu el club
català amb millor puntuació, amb 19
podis i 8 finalistes. Les medalles d’or
van ser per a Toni Moreno (màster-1)
i Eric Castro (cadet), les de plata per a
Ariana Larrosa i Wail Eddehbi (parella
cadet), Óscar Montoro, Héctor Poza i
Joan Avellaneda (trio-1), Jaume Belles
(màster 3), Abril González (infantil),
Valeria Megías (aleví), Jose Iglesias
(aleví), i els bronzes per Marta Montoro
(júnior), Abril Martín (júnior), Ariana
Larrosa (cadet), Wail Eddehbi (cadet),
Abril Martín i Isaac Megías (parella
júnior), Sonia Martín (màster 1), Judith
Gómez (infantil), Leyre Joya (benjamí) i
Leo Monferrer (benjamí).
Per part de Hwarang Mataró tres
medalles, amb or per a Sara Maderuelo
(benjamí) plates per Eva Maderuelo
(cadet) i bronze per Alba Mancha
(infantil).

Hockey Herba
El sènior femení guanya i
continua líder
L’equip femení de l’Iluro HC va guanyar
per 2 a 0 el Línia HC 22 i es manté en el
lideratge de la 2a Catalana. El dissabte
a les 15:30 h visita el Júnior C, que és
colíder amb la mateixa puntuació. El
masculí va perdre de forma contundent
per 5 a 0 al camp del Pedralbes, que és
el líder.
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Apunts
psicològics
Tecno-logia/cràcia/latria
El gran filòsof Aristòtil deia que
havia tres coneixements. Episteme
(el científic), la doxa (l’opinió) i la
tekne: Habilitat per fer un ofici.
Doncs bé, sabent que vol dir
TECNE, ara convé continuar fent
una reflexió per tal que la nostra
psique vagi assimilant tot un món
que ja el tenim. Les màquines estan
reemplaçant molt a les persones.
A més, constatem que estem en
una societat de canvis ràpids, informàtics. Coneixements canviants.
Difícils a pair. Això repercuteix al
sistema d’ensenyament. Hi ha algú
que pregunti avui si es pot tenir a
classe o als exàmens una calculadora? Fa uns 40 anys era un debat!!!!
I uns 60, si era pedagògica la TV
a la família. Ara tot ben normal.
Per tant, cal conèixer bé les tècniques, però...hem de diferenciar:
TECNO-LOGIA en fem ús, se’n
descobreix, s’investiga i s’explica.
TECNO-CRÀCIA és passar el poder
no a la tècnica sinó els que la tenen.
L’home és un súbdit, no un ciutadà. La tècnica dona poder de tota
mena. Les empreses manen. I etc.
TECNO-LATRIA esdevé un déu,
una adoració, una submissió. La
tècnica esdevé un “déu absolut”.
No es pot viure sense ella....totalment sotmesos. Per on anem? La
persona lectora ha d’anar buscant
les respostes. I hem de continuar
educant i ensenyant....i la tecnologia es va imposant. I Nietzsche
diu: “Ningú pot construir el pont
pel qual hagis de passar el riu de
la vida, ningú, llevat de tu mateix”.
Per tant, la tecnologia un mitjà o
una meta?
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
937 903 104
Av. d’Amèrica, 33
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
937 984 300
Av. J. Recoder, 62
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 dl. a ds. (h. continuat)
CORONA - SUBIRANA (9 a 20,30. Ds. 9 a 13.30)
937 579 093
Pg. R. Berenguer, 75
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)
937 985 969
Rda. Rocablanca, 1
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
937 982 550
Av. Puig i Cadafalch, 256
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)
937 987 004
EL TORRENT c. Torrent, 7
(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 altern s 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

Dubtes existencials
L'antiga explicació del món ja no
serveix i les persones es desesperen, sotmeses a angoixants dubtes
existencials. No hi ha una explicació
senzilla, tot i que cal intentar oferir
algunes respostes. Des de fa algun
temps es dona el fenomen de la
saturació: persones que disposen
de tants béns i articles de consum
que al final no saben quin sentit té
tot això. D'altres estan condemnades a una creixent desigualtat
social i precarietat. És molt difícil
orientar-se, per la gran quantitat
d'informació contradictòria amb
què els mitjans de comunicació embolcallen una ciutadania alienada.
També es constata que els polítics
no diuen normalment la veritat,
possiblement per no considerar-la
bona en una campanya electoral.
Tot això origina en moltes persones una gran inseguretat, que
provoca que comencin a buscar
un nou ordre de valors que pugui servir de base per a un canvi
vital satisfactori que doni sentit a
la seva existència. Durant segles,
era sobretot l'humanisme europeu
el que oferia un sistema universal
de valors, actualment caigut en
descrèdit en no haver aconseguit
convertir en veritables éssers humans una ciutadania europea, amb
respostes adequades per abastar
les seves necessàries exigències
ètiques. L’home hauria de ser la
mesura de totes les coses en un
món estranger per a ell, el qual ha
creat en contra dels seus interessos en no saber organitzar-lo pel
desconeixement de la seva pròpia
naturalesa. En lloc de potenciar les
persones, es potencien els diners,
la qual cosa, paradoxalment, el fa
sentir desgraciat
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Agenda
TRIBUT A LA REINA
DEL POP BRITÀNIC
Sortim en família: Xics'n'roll
Concert tribut a Adele

Dissabte 25 gener / 12 h
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Ant.: 8 €. Taq.: 10 €.
A hores d'ara, Adele ultima els detalls del seu
nou àlbum després de quasi cinc anys de pausa.
Mentre prepara el seu regrés als escenaris, els
fans de la cantant britànica podran gaudir de
les seves cançons en un concert tribut familiar
que tindrà lloc aquest dissabte. L'actuació, que
anirà a càrrec del grup She Won't Go, s'emmarca dins del cicle Xics'n'Roll, que recentment
també va retre homenatge a grups com Queen
i The Beatles.

MÚSICA
# Green Valley
Divendres 24 gener / 22 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Ant.: 12 €. Taq.: 15 €.
La banda presenta el seu darrer
àlbum "Bajo la piel". Maduresa musical, èxits i col·laboracions especials emmarcades en una filosofia
de consciència social.
# Ran Ran Ran
Dissabte 25 gener / 20 h
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 24
Mataró) / Preu: 10 €.
Formació musical integrada per
Ferran Baucells, Jordi Farreras,
Martina Borrut i Valentí Adell. Dins
d el cicle "Maresme Sound".
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# Concert d'Òpera i Cançons
Dissabte 25 gener / 18:15 h
Església Parroquial Sant Feliu
(Cabrera de Mar) / Entrada
gratuïta
Concert a càrrec de professors i
professores de l'Escola de Música
de Cabrera de Mar.
# Escolta'ns
Dimarts 28 gener / 20.30 h
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Entrada gratuïta
Concert d'alumnes del programa
d'avançat i aprofundiment de l'Escola Municipal de Música de Mataró.
Música de tots els gèneres per a
tots els públics!

# Gospelsons. Tribut a Queen
Divendres 31 gener / 22 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Ant.: 5 €. Taq.: 8 €.
Gospelsons s’atreveixen enguany
amb un tribut a la banda anglesa
Queen en clau de gòspel.

TEATRE I DANSA
# La Rambla de les floristes
Dissabte 25 gener / 20:30 h
Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Platea: 28 €.
Amfiteatre: 26 €.
Un clàssic del teatre català, de
Josep Maria de Sagarra. Una producció del TNC, sota la direcció de
Jordi Prat i Coll.
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'Losingnombre'
Assaig obert. La companyia (=a2)
presenta un espectacle de màgia, teatre i
circ dedicat als treballadors invisibles que
fan possible que s’aixequi el teló.
Divendres 24 gener / 20.30 h
Can Gassol. Centre de Creació d'Arts
Escèniques (plaça de la Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació

# Els Pastorets de Mataró
Diumenge 26 gener / 17 h
Sala Cabanyes (La Riera, 110.
Mataró) / Platea: 18 €. Amf.: 16 €.
També: diumenge 2 febrer.
El tradicional espectacle centenari, patrimoni cultural de la ciutat,
basat en “L’Estel de Natzaret”, de
Ramon Pàmies. Prop de 400 persones fan possible el muntatge
dirigit per Marc Molina.
# M'agrades a les fosques
Diumenge 26 gener / 18 h
Casal de Joventut Seràfica (c.
Josep Baralt, s/n. Arenys de Mar)
/ Preu: 8 €.
Representació teatral a càrrec
de la Companyia 8 de Terrassa.
48è Concurs de Grups de Teatre
Amateur Premi Vila d'Arenys de
Mar.
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# Òpera: La Boheme, de Puccini
Dimecres 29 gener / 20:45 h
Teatre Principal (c. de l’Església,
45-47. Arenys de Mar)
Anticipada: 15 €. Taquilla: 17 €.
Retransmissió en directe des de
l'Opera House de Londres.

INFANTIL I JUVENIL
# La porta màgica
Divendres 24 gener / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (C. de
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària juvenil, per a nois i
noies d’11 a 13 anys. A càrrec d'Esther Moreno.
# El conte de la rotllana
Divendres 24 gener / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)

Conte infantil i taller d’activitats
plàstiques. "La veritat segons l’Artur", de Tim Hopgood, il·lustrat per
David Tazzyman.
# Farinetes
Dissabte 25 gener / 11 h
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar)
A càrrec de Noelia Del Águila, Làlali
Acompanyament Familiar. Adreçat
a famílies amb infants de 2 a 3 anys.
# El monstre de colors
Diumenge 26 gener / 17:30 h
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar) / Preu: 4,5 €.
Espectacle de titelles, música i colors per fer viatjar als més menuts
pel món de les emocions. A càrrec
de la cia. Tutatis i Transeduca.
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Lectura de textos
sobre la postguerra

La bona vida
Un concert per a tota la família
amb cançons pop plenes d’humor tocades amb instruments
petits i de joguina. A càrrec de
2PrincesesBarbudes.

Lectures de textos seleccionats
per la filòloga Roser Trilla i
Prujà. Organitza: Òmnium
Cultural Maresme.

Diumenge 26 gener / 18 h
Teatre Principal (c. Església,
45-47. Arenys de Mar)

Dimarts 28 gener / 19:30 h
Ateneu Fundació Iluro (La
Riera, 92. Mataró)

Anticipada: 6 €. Taquilla: 7 €.

INFANTIL I JUVENIL
# Experimentant amb el canvi
climàtic
Diumenge 26 gener / 11 h
Casa Capell (Passeig de l'Orfeo
Mataroní, 15. Mataró)
Taller familiar de l’Escola de Natura
del Corredor, a partir de 6 anys.
# Impressionants pels artistes
Diumenge 26 gener / 11:30 h
Fundació Palau (c. Riera, 54.
Caldes d'Estrac) / Preu: 3 €.
Activitat familiar, visita-taller de
gravat, a partir de 6 anys.
# Club de Lectura en Veu Alta
Dilluns 27 gener / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (C. de
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Club de lectura per a públic juvenil
que vulgui gaudir del plaer de llegir
en veu alta. A càrrec de Josep Roca.

# Buc de Contes
Dimecres 29 gener / 17:30 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Narració del conte "El jove guerrer" de Ricardo Alcántara i Gusti.
# Les quatre estacions del petitó
Dimecres 29 gener / 17.30 h
Biblioteca Antoni Comas (C. de
Prat de la Riba, 110. Mataró)
La petita hora del conte, per a infants de 0 a 3 anys. Espectacle a
partir de la música de Vivaldi, a
càrrec de Mima Teatre.
# Art Time
Dimecres 29 gener / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
Conte i taller d'activitats plàstiques
"Lo que Degas veía", de Samantha
Friedman, il·lustrat per Cristina
Pieropan.

# Llegir entre vinyetes
Dilluns 27 gener / 18 h
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar)
Club de lectura de còmic i novel·la
gràfica, a partir de 16 anys. "Corto
Maltés: Sota el sol de mitjanit', de
Juan Díaz Canales,

# Dijous a la Biblio... en anglès
Dijous 30 gener / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
Conte infantil i taller d’activitats
plàstiques. "You are all my favorites" by Sam McBratney.

# Superdones de la història
Dimarts 28 gener / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
L'hora del conte especial a càrrec
de Calidoscopi cultura.

# Talking about...
Divendres 24 gener / 19 h
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària en anglès, a càrrec de Laura Patricio.
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XERRADES I LLIBRES

# La vaga de La Canadenca i la
trajectòria de Joan Peiró
Divendres 24 gener / 19 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Conferència i coloqui a càrrec de
Quim Ortin, de la Fundació Salvador
Seguí, i Emili Cortavitarte, exsecretari general de CGT Catalunya.
# Quaranta anys de la Constitució
del 78 i el debat sobre la seva
reforma
Dimarts 28 gener / 18 h
Espai Cultural Can Bisa (C.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
Xerrada a càrrec d’Albert Sáez
Casas, doctor en Periodisme per
la Universitat Ramon Llull. Aula
d’Extensió Universitària VdM.
# 100 Anys de natació esportiva
a Mataró 1920-2020
Dimecres 29 gener / 19:30 h
Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència amb Enric Bertran,
president de la Federació Catalana
de Natació i Joan Gros, president del Centre Natació Mataró.
Organitza: Amics de la Ciutat de
Mataró.
# Més que un club de lectura
Dimecres 29 gener / 19 h
Buc de Llibres (c. de Sant Josep,
17. Mataró)
Tertúlia literària al voltant de la
lectura de "Claus i Lucas", d'Agota Kristof.
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'Mataró ens
interessa'
Audiència pública. El govern
presenta el Pla de Mandat, el
Pla d'Acció i el Pressupost per al
2020, en un acte obert a tothom.

ATENCIÓ CIUTADANA

Dijous 30 gener / 19:30 h

Telèfon d’Atenció
Ciutadana

Can Marfà (Passatge Can
Marfà, 1. Mataró)

# El subjecte de les noves tecnologies als ulls de la psicoanàlisi
Dijous 30 gener / 19:30 h
Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència i taula rodona organitzada pel Col·lectiu Psicoanalític
del Maresme, dirigida a mestres,
pedagogs, psicòlegs, psicoanalistes, pares i mares, etc.
# Un sentido a todo: vivir desde
el corazón de la experiencia
Dijous 30 gener / 19 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. d’Occitània, s/n. Mataró)
Presentació del llibre, a càrrec del
seu autor Marc Camero.

VARIS
# Dia Oficial de la Memòria de
l’Holocaust i la Prevenció dels
Crims contra la Humanitat
Dilluns 27 gener / 19 h / Passeig
de Carles Padrós, plaça dels Drets
Humans (Mataró): Ofrena floral davant el monument “Intolerància”.
Acompanyament musical de l’Escola Municipal de Música de Mataró.
Dimarts 28 gener / 19 h / Saló
de Sessions de l'Ajuntament de
Mataró (La Riera, 48. Mataró):
Acte institucional, amb la conferència "Europa 75 anys després
de l'alliberament dels camps.
Fraternitat, internacionalisme i solidaritat", a càrrec del Sr. Domènec
Martínez, sociòleg i membre de
l'Associació Catalana d'Expresos
Polítics del Franquisme.
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Des de fora de Mataró
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h

RUTES I VISITES

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

# Casa Coll i Regàs, com a mostra
dels gustos modernistes
Divendres 24 gener / 17 h
Casa Coll i Regàs (c. Argentona,
55. Mataró) / Preu: 7 €.
Activitat que convida a reviure els
costums de la burgesia catalana
de finals del segle XIX.

Oficines d’atenció ciutadana

# Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 25 gener / 12 h
Av. de Lluís Companys, s/n Mataró
Visita guiada a les restes d’una
vil·la romana que va pertànyer al
territori de la ciutat romana d’Iluro.

>

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

# El Modernisme a Mataró
Dissabte 25 gener / 11 h
Des de l'Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edificis més significatius del Modernisme mataroní,
en una síntesi històrica de l’època.
# La casa Coll i Regàs, com a
mostra d'una època
25 i 26 gener / Ds. 17 h i Dg. 12 h
Casa Coll i Regàs (c. Argentona,
55. Mataró) / Preu: 7 €.
Visita centrada en un context històric marcat per la Revolució industrial i la burgesia.

De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> La Riera La Riera, 48

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

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I
RECURSOS PER A LES DONES
(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

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

OFICINA DEL DEFENSOR
DEL CIUTADÀ C. de Cuba, 47

/ Tel. 93 758 24 99
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Mauthaussen, l’univers
de l’horror
Fotografies del camp de concentració nazi de
Mauthaussen, que van ser obtingudes pels
deportats Antonio Garcia i Francesc Boix.
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)
Inauguració: divendres 24 gener, a les 19 h.
Del 24 de gener al 23 de febrer.

Exposicions
# Retrats
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Inauguració:
divendres 24 gener a les 19:30 h.
Exposició de pintura de l'artista
llavanerenca Mercè Armengol.
# Retorn al vidre
La Destil·leria. Espai Cultural (Camí
Ral, 284. Mataró) / Inauguració:
dissabte 25 de gener a les 19:30 h.
Col·lectiva de 21 artistes i 7 joiers
de l’escola de Joieria.
# 50 anys Cros Ciutat de Mataró
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 23 de febrer.
Mostra que repassa la història del
tercer cros més antic de Catalunya.
# Centenari del Forn del Vidre,
una cooperativa singular. La producció vidriera al Maresme
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 22 de març.
De l'Arxiu Comarcal del Maresme.
# Variacions
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 2 de febrer.
Exposició de gravats de l'artista
Eduard Huertos Barot. Organitza:
Associació Sant Lluc per l’Art.
# L’art a través dels meus ulls
Espai Alterarte (C. Jaume Ibran,
10. Mataró) / Fins al 31 de gener.
De l'artista Marc Alsina.
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# Dibuixant camins i racons
Sala d'exposicions de la Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3.
Mataró) / Fins al 30 de gener.
Dibuixos i aquarel·les de l'artista
Manel Morral.

# El procés a punta de BIC
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar) / Fins al 30 de
gener.
Fotografies de Jordi Magrià.

# GfR
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 29 de gener.
Col·lectiva del Grup Foto Raw.

# Programes de cinema de
Vilassar de Mar, 1937-1958
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Del 25 de gener al 8 de març.
Del fons Maria Nonell Picola de
l’Arxiu Municipal Damià Bas i Macià.

# Riu I Res. Nefer
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64.
Mataró). Fins al 19 d’abril.
Mostra de l'artista mataronina
Nefer Rovira.
# 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.

# Empremtes de dones, 10 anys
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 25 de
febrer.
Mostra de 4 artistes del món del
gravat: Pilar Masip, Rosa Permanyer,
Alícia Gallego i Neus Colet.

# 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.
# Síntesi: Llum, aigües sedoses
i cels en moviment
Museu del Càntir (c. de l'Església, 9. Argentona) / Fins al 23
de febrer.
Mostra de fotografies de Jordi
Egea Torrent.
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Gent Gran
# ARQUITECTURA: 'Josep
M. Jujol, el geni més enllà del
modernisme'
Dimecres 29 gener / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró)
Conferència a càrrec de Ruth
Garcia i López (Doctoranda en
Història de l'art per la UAB).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió Universitària.
# Les al·lèrgies
Dimecres 29 gener / 17 h
Casal Municipal de la Gent
Gran de Santes- Escorxador (c.
Floridablanca, 118. Mataró)
Xerrada a càrrec del farmacèutic
mataroní, Joaquim Pera.
# El sexe es fa gran amb
nosaltres
Dijous 30 gener / 17:15 h
Casal Municipal de la Gent Gran
de de Pla d'en Boet (c. Juan
Sebastián Elcano,6. Mataró)
Xerrada a càrrec d’Alba Llobera
(psicòloga, terapeuta de parella i
sexòloga) i Montse Roig (psicòloga, psicoterapeuta i especialista
en teràpia de parella).
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CASALS
# UDP. Casal de Gent Gran Les
Santes. C. Floridablanca, 118.
Mataró. Telf: 93.790.36.72.
• Sortida: Dia 26 de Febrer,
Calçotada a La Llacuna. • SoparBall, penúltim dissabte de mes. •
Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). Nova
activitat: Pintura sobre roba. •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h).
• Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino.
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 28 de gener
a les 17 h, actuació del grup musical 'Cors Alegres' del casal Jaume
Terradas. Dimarts 25 de febrer a
les 17 h, actuació de grup Musical
Gatassa amb "Carnal". Dimarts
10 de març a les 17 h, actuació
musical del Casal Sant Andreu de
Barcelona. Dimarts 31 de març a les
17 h, actuació musical "Matinades

de Cirera" del casal de Cirera. •
Excursions: Dijous 30 de Gener,
Calçotada a Alcover i Reus (preu
48 €). Dijous 20 de febrer, visita
a Mont Sant Benet (preu 49 €).
Dijous 19 de març, visita a la Vall
de Camprodon (inclou viatge en
trenet) esmorzar a la Gleva dinar
a Camprodon (preu 50 €). • Ball
dimecres 16.30 h a la Sala del Bar.
• Activitats i tallers: Pintura a l’oli.
Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.
# Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte del mes. • Cursos i activitats:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.
Per enviar informació per e-mail:
agenda@totmataro.cat
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

LAS AVENTURAS DEL DR DOLITTLE

TE QUIERO, IMBÉCIL

AGUAS OSCURAS

Després de set anys plorant la mort de
la seva dona, el doctor Dolittle torna a
embarcar-se en una gran i sorprenent
aventura.
Direcció: Stephen Gaghan.
Intèrprets: Robert Downey Jr., Antonio
Banderas. 106 min.

En Marcos intentarà trobar una sortida i
reinventar-se després d'un seguit de fracassos sentimentals i professionals.
Direcció: Laura Maña.
Intèrprets: Quim Gutiérrez, Natalia
Tena. 90 min.

Un advocat descobreix el secret que
connecta un nombre de morts recents i
inexplicables amb una gran empresa.
Direcció: Todd Haynes.
Intèrprets: Mark Ruffalo, Anne
Hathaway. 126 min.

EMA

EL LAGO DEL GANSO SALVAJE

CERCA DEL HORIZONTE

Una jove ballarina decideix separar-se
de la seva parella després d'entregar en
adopció el seu fill.
Direcció: Pablo Larraín.
Intèrprets: Mariana Di Girolamo, Gael
García Bernal. 102 min.

Un gàngster que ha sortit de la presó
esdevindrà un fugitiu després d'una
reunió de bandes que acaba amb un
policia mort.
Direcció: Diao Yinan.
Intèrprets: Gwei Lun-Mei. 117 min.

La Jessica coneix un jove atractiu i
amb una vida d'èxit. Darrere de les aparences, però, s'amaga una història de
superació personal.
Direcció: Tim Trachte.
Intèrprets: Luna Wedler. 109 min.
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin actor espanyol ha rebut
la seva primera nominació als
premis Oscar aquest any?

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

L'inframón de les trinxeres
Crítica de ‘1917’, de Sam Mendes
Flamant guanyadora del Globus
d'Or a millor pel·lícula i millor
director, 1917, del britànic Sam
Mendes, arriba als cinemes. El
director d'American beauty (1999)
i Skyfall (2017) ret així homenatge al seu avi, destinat al front europeu durant la Primera Guerra
Mundial.
Es tracta d'un esplendorós i alhora íntim film bèl·lic, ambientat
en la guerra de trinxeres europees
en terres franceses i protagonitzat
per dos soldats de les tropes britàniques que reben l'encàrrec d'una
missió impossible. Un trajecte
inhumà i sacrificial equivalent a
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una mena de descens a l'inframón i rodat en un immens plaseqüència. Un itinerari marcat
pels cadàvers oblidats, els cràters de les bombes, les trinxeres
abandonades, les granges en desús i els poblets destruïts, sempre
amb perills i trampes mortals i
impensables.
1917 parla sobre l'heroisme i el
sacrifici personal i no busca grans
discursos ni sermons. Estem davant d'una extraordinària feina de
Mendes en la realització que, a
més a més, compta amb el treball
fotogràfic excepcional de Roger
Deakins. | Joan Millaret / AMIC

Resposta del núm. 1900
La vida de Adèle
Guanyadors:
• Gemma Roca Graupera
• Hernan Barco Alonso

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA
PER

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

taul a

Mites i veritats sobre el
suc de taronja
Alimentació: Redacció

En aquesta època de l'any, els sucs de taronja
són un dels millors aliats a l'hora de prevenir refredats i enfortir el sistema immunitari. I és que
la taronja és una font molt important de vitamina
C i B, dos components que ajuden a reduir la sensació de cansament i fatiga. A més a més, aquesta beguda és un recurs especialment útil en els
esmorzars, ja que tota la família en pot prendre.
Amb tot, sempre és més efectiu menjar la fruita
sencera: la pell fina i blanca que envolta els grills
és la que conté més concentració de vitamines,
fibra i polifenols, que tenen una funció antienvelliment i antiinflamatòria en les cèl·lules de
l'organisme.
El suc de taronja també és el protagonista de
diversos mites, com que origina la formació de
càries o que perd totes les seves propietats si no
es beu al moment. En el primer cas, un estudi
de la Universitat de Leeds, al Regne Unit, ha demostrat que l'efecte en l'esmalt dental del suc de
taronja és pràcticament nul sempre que es mantingui una higiene bucodental adequada. Quant
a l'oxidació de la vitamina C, l'Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que, si es
conserva en fred, el suc natural preserva la seva
aportació nutricional i no la perd amb el temps,
com s'acostumava a pensar. | Red.
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CONCURS
foodiematterz

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

guanya
el premi de
PEIX AND CHIPS
“Exotic chia seeds pudding”

tarit.tarot

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

guanya
el premi de
TUBAU
“Sushi Time”

El llibre
El aprendiz de panadero
Peter Reinhart és un autèntic expert en l'elaboració de
tota mena de varietats de pa. En aquest llibre, que porta
per títol El aprendiz de panadero (RBA, 2017), l'autor
comparteix amb els lectors les seves últimes troballes
sobre aquest producte. La majoria dels secrets provenen de les seves experiències a París, ciutat on va poder aprendre de mestres forners com Lionel Poilâne o
Philippe Gosselin. Entre altres coses, Reinhart detalla la
dotzena de fases clàssiques de l'elaboració d'un bon pa,
amb un centenar de fotografies per il·lustrar cada pas.
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Col·legi d'Advocats de Mataró

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

“El meu objectiu és seguir avançant i renovar
amb noves idees la institució”
Repassem amb la nova degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, Maria Pastor, el seu
full de ruta per als pròxims quatre anys a la institució
Entitats: Berta Seijo

Maria Pastor és la nova degana del
Col·legi d'Advocats de Mataró, la prime·
ra dona que exerceix aquesta funció en
els 152 anys d'història de la institució.
Col·legiada a l'entitat des de fa 25 anys
i secretària de la Junta de Govern des
del 2012, Pastor va prendre possessió
del càrrec el 20 de gener amb il·lusió
i moltes ganes d'aportar noves idees.
Com resumiries la teva trajectòria professional fins ara?
Aquest any en farà 25 que estic col·
legiada al Col·legi d’Advocats de Mataró
i en fa 15 que tinc el meu propi des·
patx d’advocats a la ciutat, al carrer
Sant Antoni. Des del 2012 que estic
vinculada a l’entitat com a secretària
de la Junta de Govern, un càrrec d'es·
pecial importància, encara que estigui
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una mica a l’ombra, i que compor·
ta força feina sobretot en l’àmbit de
gestió, personal i protecció de da·
des. A més, també he exercit com a
presidenta de la comissió d’igualtat
i contra la violència de gènere i com
a delegada del col·legi en la Comissió
de Relacions amb l’Administració i la
Justícia (CRAJ). Per tant, conec bastant
bé l’entitat i penso que he contribuït
a fer que tingui pes en les comissions
en les quals he estat present.
Per què vas decidir presentar-te com a degana?
En realitat m’ho van demanar els
companys i, després de parlar amb la
meva família, especialment amb les
meves dues filles, vaig decidir fer el
pas. Tot i que són molt joves, són les
més activistes en el tema de la igual·
tat i em van animar a presentar·m'hi.

Em va sorprendre que
en aquestes eleccions
es presentessin tantes
candidatures"
Maria Pastor

És evident que no hauria apostat
per això si no hagués comptat amb
el seu suport.
En aquest sentit, és la primera
vegada que al Col·legi d’Advocats de Mataró hi ha una dona
en la direcció.
Malgrat que hi ha més dones que
homes estudiant la carrera de dret
a les universitats del país, el repte és
que aquestes professionals ocupin els
càrrecs de més alta responsabilitat en
entitats com la nostra.
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És incoherent que
en un context com
l'actual continuem
funcionant amb fax"
Maria Pastor

Personalment, em va sorprendre
molt que en aquestes eleccions es
presentessin tantes candidatures;
en els últims 16 anys, el màxim de
persones que havien decidit optar
al deganat en uns comicis eren tres.
D’altra banda, que les cinc fossin do·
nes era una molt bona notícia per
a la institució. Amb tot, jo defenso
que l’empoderament de la dona ha
de venir de dins: de com fas la teva
feina, com ets o com tractes els com·
panys. Tots aquests factors han de
ser decisius perquè una dona arribi
a ocupar un càrrec d’aquesta mena
i no a l'inrevés.
Per què creus que vas guanyar les eleccions finalment?
Un cop ja se sabia que totes les can·
didatures estaven encapçalades per
dones, la qüestió de guanyar depenia
sobretot de l’experiència acumulada.
Que jo portés vuit anys en la Junta
de Govern garantia que hi hagués
una degana que coneixia bé com
funcionava el col·legi i els projec·
tes que encara estan per fer. Durant
tota la campanya vaig remarcar que
el meu objectiu és seguir avançant
i renovar amb noves idees la insti·
tució. Nosaltres pretenem complir
totes les propostes que hem posat
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sobre la taula; no farem com segons
quins governs que prometen i des·
prés no actuen.
Quins són els objectius que
encapçalen el teu full de ruta
per als pròxims quatre anys?
Hi ha diversos temes que conside·
rem prioritaris, per exemple, impul·
sar la formació inicial, continuada i
especialitzada de tots els col·legiats;
consolidar un torn d’ofici fort i dig·
ne; seguir oferint un bon servei al
col·legiat en tots els sentits; apos·
tar per la resolució extrajudicial de
conflictes, i donar veu als joves, que
són des del punt de vista del deganat
una peça clau en la renovació que
volem engegar. En aquest sentit, un
objectiu primordial és aconseguir
que el col·legi tregui el màxim profit
de les noves tecnologies.
Diries que digitalitzar la justícia és un dels grans reptes de
la professió actualment?
Sí. I des de dalt se’ns plantegen fites
molt grans i després, a petita escala,

els jutjats continuem funcionant amb
fax. És una incoherència d’àmbit es·
tatal que jo no solucionaré, evident·
ment, però sí que intentarem donar
exemple amb accions concretes.
D’altra banda, un altre dels proble·
mes estructurals que ens preocupa
és la falta de personal. Ens trobem
contínuament amb jutjats que estan
mig buits, una situació en la qual
incidirem a través de la nostra re·
presentació al Consell de Col·legis
d'Advocats de Catalunya i al Consell
General de l’Advocacia Espanyola.
Tens previst presentar-te a
les eleccions del 2024?
Ara mateix no puc afirmar si d’aquí a
quatre anys m’hi tornaré a presentar.
Amb una previsió coherent, podria
ser, però també he de veure com re·
acciono jo, el meu entorn i els col·
legiats. És veritat, però, que un mandat
passa molt de pressa i et serveix per
aterrar. En els quatre anys següents
s'acostumen a dur a terme els pro·
jectes, que en la seva gran majoria
són a llarg termini. | B.S.

Un col·legi obert a la ciutadania
Un dels objectius de Maria Pastor és integrar la igualtat de forma
transversal en el col·legi. De fet, amb el seu exemple, demostra
que és possible conciliar la vida laboral amb la familiar en la seva
professió: "Al meu despatx hi treballem quatre dones i sempre hem
pogut adaptar la feina a les nostres necessitats personals". D'altra
banda, Pastor deixa clar que l'entitat continuarà estant oberta a
la societat en tota mena de problemàtiques. "Vam ser-hi quan va
haver-hi el cas Funnydent i també durant l'època de les preferents,
i aquest compromís segueix vigent", afirma.

22/1/20 13:03

Empenta

Emprenedors de Reimagine Textile participant en una de les sessions del programa.

Cedida

Tret de sortida a la tercera edició del programa
Reimagine Textile
Es tracta d’un programa per a emprenedors del sector de la moda
Emprenedoria: Redacció

Ja està obert el període per presentar
les candidatures a la tercera edició de
Reimagine Textile, el programa d’alt
rendiment i d’acompanyament per
a emprenedors del sector tèxtil i de
la moda. Poden presentar-s’hi tots
aquells que tinguin una idea de negoci
que incorpori la innovació i la tecnologia en el sector de la moda com a
avantatge competitiu. Pot tractar-se,
per exemple, d’una nova funcionalitat
en el producte, d’un teixit intel·ligent,
d’una solució sostenible, d’alternatives TIC en la distribució, etc.
Les candidatures poden presentar-se fins al 14 de febrer. Un cop
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acceptades, el programa consta de
dues fases. En la primera hi entraran
15 participants, que rebran workshops
impartits per mentors especialitzats,
testimonis d’emprenedors d’èxit del
sector i tutories personalitzades amb
experts en negoci. Durant aquest procés, l’objectiu és que les idees de negoci evolucionaran fins a convertir-se
en una proposta clara de valor. En la
segona fase, en canvi, se seleccionaran
només cinc projectes finalistes perquè llancin el seu producte al mercat
mitjançant un acompanyament personalitzat. A més, rebran un full de
ruta per obtenir finançament.
El programa es desenvoluparà, per
fases, de març a juliol i de setembre a

Inscripcions obertes
fins al 14 de febrer.
desembre. Els participants disposaran
d’un espai compartit a les instal·lacions
del TecnoCampus per treballar el projecte, i del seguiment i el suport d’un
especialista. També entraran a formar
part de l’ecosistema Reimagine Textile,
on es connecten emprenedors, inversors, start-ups i el món empresarial.
La iniciativa
Reimagine Textile és una aposta estratègica de l’Ajuntament de Mataró
per a la transformació i modernització
de la indústria tèxtil del Maresme, on
es concentra gran part de l’ecosistema tèxtil català, a través de la transferència de coneixement, la tecnologia i la innovació. Hi col·laboren el
TecnoCampus, centre que compartirà el seu coneixement en l’àmbit de
l’empresa i l’emprenedoria, i el centre
tecnològic Eurecat i l’Escola de Teixits
de Canet de Mar, que aportaran la seva
experiència en innovació i tecnologia
aplicada al producte. La iniciativa està
finançada per la Unió Europea. | Red.
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Nova convocatòria del
projecte Consolida't
per a autònoms

Coneixes els serveis de l’Ateneu
Cooperatiu del Maresme?

Formació i suport per a autònoms.

Sessió d'acompanyament.

Arxiu

Coop Maresme

S'ofereix assessorament i
formació gratuïta d'experts
en l'àmbit de l'empresa

Des de Coop Maresme, s'ofereix un acompanyament en
la creació de cooperatives, independentment de quina
sigui la fase en què es troba el teu projecte

El Departament de Treball, Afers
socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya ha obert una nova convocatòria del programa Consolida't,
adreçat a microempreses, persones
treballadores autònomes, autònomes
dependents i exautònoms. L'objectiu
de la iniciativa, que al Maresme el
programen el Consell Comarcal
(CCM) i la Fundació Universitària
Martí l'Humà (FUMH), té l'objectiu de donar suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del
treball autònom. Ho fa mitjançant
assessorament i formació gratuïta
per part d'experts en l'àmbit de l'empresa. El programa està totalment
subvencionat i no té cap cost per a
la persona participant.
El 2019 van participar-hi una desena de microempreses i persones
autònomes de la comarca (d'Argentona, Arenys de Munt, Calella,
Canet de Mar, Mataró, Sant Andreu
de Llavaneres i Vilassar de Mar) de
diferents sectors: serveis, comercialització, nàutica, salut i alimentació, etc.
Dimecres passat, el CCM i la FUMH
van organitzar un acte conjunt per
acomiadar les persones que han format part de l'edició anterior i donar
pas a la nova convocatòria. | Red.

Economia social: Coop Maresme
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Des de Coop Maresme, us volem
acompanyar en el procés de constitució – transformació– de la vostra
entitat o projecte en una cooperativa. Per això, oferim acompanyaments diversos depenent del punt
en què es trobi el vostre projecte.
En la constitució
Us esteu plantejant constituir un
projecte dins l’economia social i
solidària? Cada organització és un
món, però hi ha aspectes a resoldre que són iguals per a totes les
cooperatives (el número mínim
de socis, el mínim capital social a
aportar…). És important conèixer
que hi ha diferents tipus de cooperativa i hi ha especificacions per a
cada una en l'àmbit legal, per tant,
s’ha d’estudiar cada cas i triar la
fórmula que més escaigui a cadascú. Des de l’Ateneu s’acompanya
en aquest procés.
En la transformació
Tens un negoci en marxa i t’interessa transformar-lo en cooperativa? No tot es crea des de zero.
Freqüentment es dona la situació

que professionals o organitzacions
que ja treballaven com a autònoms,
societats limitades, SCP o associacions, volen fer el salt i transformar-se en cooperativa.
En la consolidació
Ets una cooperativa o una entitat
d’economia social i solidària i vols
consolidar la teva activitat dins
el sector? Amb l’ajuda de Coop
Maresme podràs millorar les teves
relacions dins la xarxa de cooperatives, augmentar la visibilització
del teu negoci o inclús replantejar el model de negoci de la teva
entitat.
Sol·licita el teu acompanyament!
Escriu-nos a info@coopmaresme.
cat o bé entra al nostre web http://
coopmaresme.cat/ | C.M..

Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENTA
REGALO ACCIONS CENTRE Atlètic
Laietània. 609.639.219
VENC LLIT ARTICULAT 90cm. Semi
nou. 646.086.243
VENDO OWERLOK Y dos de repuntar.
653.703.760
COMPRAMOS ANTIGUEDADES
JUGUETE antiguo, muñecas,
madelman, scalextric, lego, tente,
playmobil. Consolas, videojuegos,
tebeos, comics, relojes, bolígrafos,
plumas, puros, licores, objetos
religiosos y militares y mucho más.
Valoración justa. Pago inmediato.
627.937.101 Silvia
COMPRA-VENTA IMMOBILIÀRIA
COMPRAMOS PROPIEDADES,
pisos ocupados, mitades indivisas
y herencias. Pagamos al contado.
617.259.278. www.pisoalcontado.com
TRASPASSOS·LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA TV,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
MALGRAT LLOGO HABITACIÓ a
jubilat/a amb pensió completa.
609.361.512
TREBALL
BUSCO TRABAJO AYUDANTE
cocina. 680.188.710
EMPRESA TEXIL DE BAÑO precisa
personal de confección, boras y
zig-zag. Abstenerse sin experiencia
y dominio otras máquinas. Enviar
currículum a: seleccionboras@gmail.
com
CHICA BUSCA TRABAJO camarera,
cuidadora mayores, limpiadora.
602.301.816
BUSCO TRABAJO POR horas /
interna. 637.103.505
SEÑORA CUIDA PERSONAS
mayores. Disponibilidad. 697.399.401
BUSCO TRABAJO POR horas o
externa. 698.853.740
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TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidar
mayores. Experiencia. Referencias.
698.567.550
LIMPIEZA, CUIDAR A persona mayor,
niños, restaurante. 602.377.071
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores. Disponibilidad.
602.399.740
LIMPIEZA ESCALERAS, CASAS,
cuidado niños, ancianos...
631.128.068
TAREAS DOMÉSTICAS, CUIDADO
niños, ancianos, cocinera...
631.128.068
SRA. CATALANA BUSCA trabajo de
limpieza. Referencias. 646.268.814
CHICA BUSCA TRABAJO por horas.
Coche propio. 610.007.342
CUIDO PERSONAS MAYORES.
Experiencia, referencias.
623.214.085
PEÓN CONSTRUCCIÓN BUSCA
trabajo. 722.612.152
BUSCO TRABAJO CUIDANDO
mayores. 631.831.886
PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
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
TOT BODA. Música per a cerimònies.
Concerts lírica. Classes de ball per a
nuvis. Animacions. 686.120.178
GRUP D'HAVANERES Mestre d'Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
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info@totmataro.cat

CENTRE: Publicitat Fermalli Maresme:
Muralla Sant Llorenç, 2
PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS:
Ps. Carles Padrós, 91

núm. 1902 / del 24 al 30 de gener del 2020

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

PROFESSIONALS

HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

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

www.totmataro.cat
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REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, dipòsits de reg,
manteniments, autoritzats per
al transport de residus (ADR),
inspecció clavegueram. 93.750.20.71
/93.750.63.77
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
LAMPISTA, FONTANERO, electricista.
679.682.368
R E PA RAC I Ó N L AVA D O RAS,
neveras, secadoras, calentadores,
gas, termos, etc... Profesional.
623.336.032 Bert
PALETA PINTOR. 653.796.506
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA
responsabilidad, limpieza. Excelentes
acabados 629.988.598
TÈCNIC D'ORDINADORS DOMICILI.
20 anys experiència. PC-MAC,
por tàtils, xarxes. Garantia.
625.885.176
M U DA N Z AS ECO N Ó M I C AS .
692.021.141
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942

/ECONOMICS
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Econòmics
PROFESSIONALS
AJUDA DOMICILI. 676.581.450
PALETA 697.685.580
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
VARIS
SRA. 56 AÑOS. Busca amistades
para salir andar, yoga. 646.268.814
CONTACTES
MULATA, TETONA, NINFÓMANA. Sí
a todo. 24h. 682.772.710
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
16 CHICAS SIEMPRE, disponibles
las 24h. 675.290.046 /93.741.63.40
SE PRECISA PERSONAL para
limpieza y encargada para Casa de
Relax. Sueldo, ss. Llamar de L a V de
9 a 14h 625.511.066
MATARÓ. LAS AMAZONAS! Disfruta
con nosotras! 24h 689.843.590.
Piso privado.
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
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Horòscop

www.totmataro.cat/horoscop
Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

ÀRIES: (Del 21/3 al 20/4)

Et pots sentir més somniador, fins i tot romàntic, però només ho faràs amb persones
molt properes. Compte, amb barrejar diners i
amistat, cal deixar les coses ben clares.

CRANC: (Del 22/6 al 21/7)

Bones oportunitats per l'expansió i per ampliar els contactes del sector professional. En
aquest moment, pots mostrar-te una mica més
reservat amb les teves emocions.

BALANÇA: (Del 24/9 al 23/10)

Al sector laboral, deixa les condicions salarials i horàries, ben clares. La conjunció Venus/
Neptú, inclina a algun engany. Les teràpies
aquàtiques poden ser efectives.

CAPRICORN: (Del 22/12 al 20/1)

En aquest moment, el teu instint és a flor de
pell. Perceps les petites coses amb intensitat.
S'activa el sector financer i comences a veure
la manera de tirar endavant.

TAURE: (del 21/4 al 20/5)

Si no t'agrada com van les coses al sector professional, pots mostrar una forta empenta per
iniciar nous projectes. Necessites alliberar-te
del que no connecta amb tu.

BESSONS: (Del 21/5 al 20/6)

Cap la possibilitat de fer un viatge amb la parella en aquests dies. Si cerques col·laboradors,
podries trobar-los fora del teu entorn habitual.
Potser cal moure's més.

LLEÓ: (Del 22/7 al 23/8)

La tensió entre les Cases VII i X, inclina que
assumptes de parella, afectin la professió.
Atracció per una persona llunyana. Assegura't
que tot és tal com et diuen.

VERGE: (Del 24/8 al 23/9)

Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Un
aspecte entre el sector laboral i familiar, pot
inclinar a treballar amb una persona de la
família. Amb Venus a Casa VII, es donen oportunitats per trobar parella.

ESCORPÍ: (Del 24/10 al 22/11)

El Sol per Casa IV inclina que, si hi ha assumptes
familiars pendents de resoldre, podrien sortir a
la llum, demanant solucions. Despeses extres,
relacionades amb fills.

SAGITARI: (Del 23/11 al 21/12)

Si passes per dificultats, podries rebre l'ajut
d'una persona de l'àmbit familiar o que pertany al teu passat. Estàs, mentalment potent
i et reafirmes sense complexos.

AQUARI: (Del 21/1 al 19/2)

Amb Mercuri, transitant pel teu signe, poden
ser dies de moltes comunicacions, gestions
administratives i trasllats. Podries ajudar econòmicament a algú que ho necessita.

PEIXOS: (Del 20/2 al 20/3)

Amb Venus i Neptú al teu signe, pot haver-hi
tensió al sector professional. Sembla que has
d'adaptar-te a unes exigències que no comparteixes, contràries als teus valors

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

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

670 053 959
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Aj. Argentona

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

L'Aula de Música reclama un local i aportació
econòmica a l'Ajuntament
La portaveu de l'entitat, Eva Carrau, demana una altra actitud per part del govern
i fa una crida a tots els regidors per aconseguir una solució al llarg d’aquest any
Societat: Argentona Comunicació

L’Associació Música Argentona,
més coneguda com a Aula de Música,
és una entitat educativa, privada i
sense ànim de lucre amb 20 anys
de trajectòria a la vila. Des de fa més
d’un any, però, mantenen un estirai-arronsa amb l'Ajuntament a causa
de dues reclamacions que no acaben
de complir-se: un local social i una
aportació econòmica que els permeti
abaratir quotes i millorar la situació
dels mestres.
Com a portaveu de l’Aula de
Música, Eva Carrau va denunciar,
en l'últim ple municipal, la manca de
suport per part del consistori. Durant
la seva intervenció va explicar que
just abans de les eleccions municipals el consistori els va proposar la
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redacció d’un conveni, però que tot
va quedar aturat amb els comicis i,
finalment, descartat amb l'arribada
del nou govern.
Segons Carrau, pel que fa a l’aportació econòmica, l'Ajuntament ara els
remet a les subvencions per concurrència. D’altra banda, quant al local
social, el nou regidor d’Educació,
Quim Perejoan, els ha proposat en
diverses ocasions la cessió d’un espai
a l’Escola Bernat de Riudemeia. Tot
i això, des de l’Aula de Música no veuen amb bons ulls aquesta ubicació,
ja que necessiten un espai diàfan i, a
més, es veurien obligats a transportar diàriament el material.
D'altra banda, la portaveu demana una altra actitud per part del
govern i fa una crida a tots els regidors per aconseguir una solució al

llarg d’aquest any. I és que l’Aula de
Música entén que la seva tasca és
necessària per poder seguir amb els
projectes musicals que l’Ajuntament
impulsa a les escoles.
La resposta del govern
Després de la petició de Carrau,
Perejoan va reiterar la seva aposta
per l’Escola Bernat de Riudemeia.
Tanmateix, va admetre que l'edifici no reuneix totes les condicions
que sol·licita l’Aula de Música com
també va explicar que l’Ajuntament
no pot satisfer totes les demandes
que ha fet l’entitat. No obstant això,
els va proposar que participin en
el Projecte Educatiu de Poble i els
va emplaçar a seguir treballant
conjuntament per trobar una solució. | Arg.com
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L'argentoní Mario Jiménez, nou
professor d''Operación Triunfo'

El Festival Sense
Portes rep més d'un
centenar de propostes

Mario (a l'esquerra de la imatge) i Cristian Jiménez.

Espectacle de l'edició anterior.

Arg.com

Arg.com

Després de 15 anys de trajectòria artística, emprèn el
repte d'impartir classes de dansa urbana als concursants

El festival ja prepara la
seva vuitena edició

El 12 de gener es va estrenar una
nova edició del programa televisiu
'Operación Triunfo', que enguany
compta amb l'argentoní Mario
Jiménez com a professor. La seva
tasca serà la d'impartir les classes de dansa urbana, juntament
amb Cristian Jiménez, un repte

Després que la setmana passada
es tanqués el termini de presentació de projectes i espectacles
artístics, s'han recollit més de 100
propostes de companyies i professionals interessats a participar
en la vuitena edició del Festival
Sense Portes. El certamen d'arts
de carrer, organitzat per l'Ajuntament d'Argentona amb el suport
del col·lectiu Senseportes, tindrà
lloc el cap de setmana del 23 i 24
de maig.

professional que els arriba després
de 15 anys de trajectòria artística
conjunta.
Mario Jiménez és un apassionat
d'aquest estil i actualment dirigeix la
seva pròpia companyia, amb la qual
ha presentat diversos espectacles
d'èxit en els darrers anys. | Arg.com

Argentona també pateix els
efectes del temporal

Quan?
El certamen tindrà lloc
el cap de setmana del
23 i 24 de maig
Arbres caiguts pel temporal Glòria.

Arg.com

La intensitat del vent va fer caure arbres i branques que,
puntualment, van malmetre el cablejat elèctric
Dimarts va ser el dia àlgid del temporal Gloria a Argentona. Al vent que
bufava des de diumenge es va sumar
la pluja, que va provocar goteres i
filtracions d'aigua a diversos equipaments municipals. És el cas de l'antiga
fàbrica Velcro, l'Ajuntament, el pavelló i La Sala. La intensitat del vent va
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fer caure arbres i branques de grans
dimensions que, puntualment, van
malmetre el cablejat elèctric i telefònic. D'altra banda, la riera d'Argentona va baixar com feia temps que no
es veia a causa de les pluges fortes i
abundants que es van produir a principis de setmana. | Arg.com

Durant les pròximes setmanes
s'avaluaran les propostes presentades, tant en el seu vessant
tècnic com artístic, per tal de fer
una selecció dels espectacles que
s'inclouran a la programació. Una
vegada es faci la tria dels projectes que formaran part del pròxim
cartell del festival, l'Ajuntament
d'Argentona es compromet a contactar amb totes i cadascuna de
les companyies per traslladar-los
la decisió. | Arg.com
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Manel i Els Amics de les Arts, últims grups
confirmats del Canet Rock 2020
El festival, que ja ha venut més de 15.000 entrades, va presentar a l'Antiga
Fàbrica Estrella Damm de Barcelona el cartell complet de la pròxima edició
Canet de Mar: Redacció

Els organitzadors del Canet Rock
van presentar la setmana passada,
a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm
de Barcelona, el cartell complet de
la pròxima edició del festival. Amb
més de 15.000 entrades venudes en
el moment de la publicació dels
nous artistes, ja tot està preparat
perquè una desena de bandes pugin a l'escenari del Pla d'en Sala el
4 de juliol.
Un cartell de luxe
A Oques Grasses i Doctor Prats s'hi
han sumat bandes de renom de l'escena musical catalana com Manel,
Els Amics de les Arts i Sopa de Cabra.
Els Manel aterraran a Canet de Mar
per presentar el seu últim disc, Per
la bona gent (Ceràmiques Guzmán,
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2019), un àlbum que ha captivat
la crítica perquè ha suposat un
nou pas endavant en l'evolució
del quartet barceloní. Per la seva
banda, Els Amics de les Arts, que
estan a punt d'estrenar treball, engeguen nova etapa com a trio. Per
últim, el grup liderat per Gerard
Quintana ja és un clàssic al festival, on va tocar per primera vegada

el 2017. El cartell del Canet Rock
2020 es completa amb les actuacions d'Itaca Band, Roba Estesa,
Miki Núñez, Ciudad Jara, Lildami,
No Logo, Jazzwoman, Miquel del
Roig, Cesc i els DJ Ernest Codina,
Carles Pérez i PD Artur Busquets.
Les entrades ja estan disponibles
al web oficial del festival (www.
canetrock.cat) per 36 euros. | Red.

Pablo Sánchez, exlíder
de La Raíz, presentarà
Ciudad Jara, el seu nou
projecte.

Cedida
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El Teatre La Massa estrena la
temporada hivern-primavera

Els ocells, de La Calòrica, és un dels espectacles programats.

Cedida

Els 11 espectacles programats oferiran música, màgia
i teatre per a totes les edats
Aquest diumenge arrenca la nova
temporada del Teatre La Massa,
de Vilassar de Dalt. L'encarregada
de donar el tret de sortida serà
l'Orquestra Simfònica Sant Cugat
amb un concert dedicat a Grieg i
Bizet, amb Michal Nesterowicz com
a director convidat. Els següents

a pujar a l'escenari seran el Mag
Edgard amb Déjà vu (8 de febrer),
Albert Guinovart i el seu piano,
acompanyant la Simfònica de
Sant Cugat en un concert dedicat
a Brahms (16 de febrer) o les germanes Clara i Ariadna Peya amb
Suite toc num. 6 (29 de febrer).

El mes de març, els protagonistes seran la nova companyia vilassarenca TotÉsTeatre, que oferirà
l'obra Les noies de Mossbank Road
(dies 7 i 8 de març), i la Banda de
Barcelona, amb un concert dirigit
per Salvador Brotons (22 de març).
Més endavant serà el torn de la
companyia La Quebrá, amb el seu
espectacle Get no (18 abril), l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb
el concert del 30è aniversari (26
abril) o l'estrena del documental
Gent de barri, gent de poble, produït pel Museu Arxiu de Vilassar
(30 abril).
Tancaran la programació dues
companyies catalanes i els seus
espectacles per a públic infantil:
Tanaka Teatre amb El peix irisat
(9 de maig) i La Calòrica amb Els
ocells (23 de maig). | Red.

Per a més informació o conèixer els
preus i promocions,
consulteu la web:
Teatrelamassa.cat

Detenen dos menors acusats de robar en sis
vehicles d'una urbanització d'Arenys de Munt

Imatge recurs del cos de Mossos d'Esquadra.

Arxiu

Tenien talls a les mans a causa d'haver trencat els vidres dels cotxes per accedir-hi
Els Mossos d'Esquadra i la Policia
Local d'Arenys de Munt van detenir, dimecres de la setmana passada a la nit, dos menors d'edat
que estaven robant a l'interior de
vehicles a la urbanització de Can
Jalpí, a Arenys de Munt.
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Els agents de la Policia Local van
veure quatre cotxes amb els vidres
trencats i l'interior regirat i es van
posar en contacte amb els Mossos
d'Esquadra. Poc després, van trobar dos joves, menors d'edat, amb
talls i sang a les mans i instruments

per trencar vidres. Més tard, els
agents van trobar dos cotxes amb
els vidres trencats i regirats per
dins. La investigació policial encara està oberta i els dos joves han
passat a disposició de la fiscalia de
menors. | ACN.
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PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1902.indd 1

4:00

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:
Nuria Ruiz Filbà
Paraula invertida (1900):
Mental

Adreça web del banner invertit:
www.theenglishcorner.es

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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T. 937 965 148

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

ES HORA DE
S
CON NOSOTER PROPIETARI@!
RO

5365

Ref. 6232
ZONA
MOLINOS:

PISO REFORMADO MUY LUMINOSO: Tiene
2 habitaciones (1 doble), salón comedor
con cocina tipo americana, 1 baño completo con bañera. Balcón exterior. Zona
€ comunitaria. (C.E. EN TRÁMITE).

T

126.000
Ref. 4528

T

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 2266
ZONA
PERAMÀS:

¡OCASIÓN! PLANTA BAJA CON ENTRADA
INDEPENDIENTE TOTALMENTE REFORMADA: 2 hab. dobles y una vestidor, baño
completo con ducha, salón comedor con
€ cocina tipo americana. (C.E. EN TRÁMITE)

T

129.000

OBRA

NUEVA!
ZONA
Mª AUXILIADORA 2 ÚLTIMOS
PISOS

Excelentes pisos de 2 y 3 dormitorios.
Con acabados de 1ª calidad. Pisos
totalmente exteriores, a.acond. con
bomba de calor. Pregunte y le informaremos. (C.E. en trámite.)
E:

DESD

145.000€

Ref. 4538
T
ZONA
CERDANYOLA:

PRIMER PISO REFORMADO CON ASCENSOR:
Tiene un patio de 12m2, con 3 habitaciones (2 dobles), cocina lacada blanca, 1
baño con bañera, balcón exterior, A.A y
€ calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

150.000

Ref. 4550
T
ZONA
CERDANYOLA:

bitaciones (2 dobles), baño con ducha y un
aseo, salón con balcón exterior. Aire acondi€ cionado. (C.E. EN TRÁMITE).

175.000

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

PISO CON TERRAZA DE 40M2 A NIVEL CON
SÓLO 1 VECINO: Piso reformado, con 3 ha-

937 965 148
22/1/20 16:42

Perfil
Joan Barranca,
llibertat sobre l'escenari
Perfil: Berta Seijo

Sempre ha tingut clar que volia dedicar-se al món
de la música. De fet, de ben jove ja escoltava tota
mena d’artistes i bandes, i gaudia parant atenció als
detalls i a les noves propostes, “malgrat que encara
no existia ni YouTube”. Els primers diners que va
guanyar els va invertir en formació, concretament a
finançar classes particulars impartides per professors dels quals va aprendre “una mica de tot”. Així
va anar fent-se camí en la professió Joan Barranca,
un gironí de naixement que va viure molts anys a
Mataró i que a hores d’ara resideix a Tordera.
“Mai m’he identificat amb un estil i no he tingut
cap problema a l’hora de tocar en grups de heavy
metal, pop rock, rumba o, fins i tot, cançó d’autor”,
assegura. Prova d’això és que, des de principis dels
anys noranta, ha col·laborat en una trentena de formacions, entre les quals hi ha Partidaris i La Banda
del Drac. “També guardo un molt bon record de
Tabarka i De Kè Band, bandes amb què vaig gravar els àlbums La respuesta en el tiempo i Vamos a
movernos, respectivament”, explica.
Barranca és un músic versàtil, que no només
canta i domina la guitarra i el baix. Les seves altres facetes són les de lletrista, professor i responsable de Gravity Music, estudi ubicat al centre de
Mataró en el qual realitza la postproducció d’àudio
per a cinema i televisió i la composició de bandes
sonores originals. Allà també enregistra de forma
excepcional els treballs d’altres bandes. Tanmateix,
Barranca només accepta aquesta mena d’encàrrecs
si es tracta d’un grup que realment li interessa, com
va ser el cas de We Are Not Heroes i el seu àlbum
debut: Buenos, malos, héroes y villanos.
Queda clar que l’entrevistat ha trobat la manera de poder viure de la seva principal afició.
“Bàsicament, em dedico a treballar a l’estudi,
que seria la part d’enginyeria de so, i a tocar,
perquè també actuo amb una orquestra de ball.
No és un món gaire fàcil, però si t'ho proposes
t’hi pots guanyar la vida”, afirma. Si hagués de
triar, Barranca no sabria cap a on decantar-se:
“El que m’agrada és la combinació de la música
en directe i la d’estudi; haver aconseguit aquest
equilibri és fantàstic”.

Tot Perfil Joan Barranca 1902.indd 1
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Masvidal, el seu últim projecte
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
va ser el punt de partida de l’últim projecte de Joan
Barranca. “Masvidal va néixer mentre estudiava
el grau superior de guitarra elèctrica moderna i
gràcies a la bona sintonia que tenia amb en Pep
Pérez i l’Aleix Burgués, dos dels companys amb
qui tocava molt sovint”, explica. Després que un
professor els animés a oferir un concert pensat
per a mitja hora, però que va durar el triple, tot
va venir rodat. Al setembre, la banda va publicar
el seu primer disc, que porta per títol Lliure i que
compta amb la col·laboració d’artistes com Ruben
Bes i Josep Thió (Sopa de Cabra). “No ens vam
voler posar cap barrera estilística ni fer cap mena
d’edició perquè fos un treball que sonés a directe
i fos molt real”, afirma l’entrevistat.

APUNTS
Un repte: Poder portar la música de Masvidal
per tot Catalunya.
Un concert del qual guardis un bon record: Un
de la Noa a l’Auditori.
Un músic amb qui t’agradaria tocar: Scott
Henderson.
Una afició: El cinema.
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

info@ﬁnquescastella.com
www.ﬁnquescastella.com

93 757 83 83

680 €

MATARÓ - Cerdanyola

167.260 €

MATARÓ - Centre

MATARÓ - Via Europa

215.000 €

MATARÓ - Centre

850 €

MATARÓ - El Rengle

375.000 €

MATARÓ - Peramàs

500 €

PRECIÓS APARTAMENT TOTALMENT MOBLAT!
PRECIÓS PIS CANTONER MOLT BEN CONSERVAT!
103m², 4 habitac, bany, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, 54m², 1 habitació doble, bany, cuina americana, saló-menjador, balcó
aa/cc, tanc. d’alumini, terres parquet, ascensor... Totalment exterior! tipo terrassa amb vistes a la Nau Gaudí, calefacció, aa/cc, tancaments
d’alumini, terres de gres, ascensor… Immillorable situació!!! T 109992
Destaca la seva lluminositat per la seva orientació!!! T 151666

PIS MOLT LLUMINÓS I ACOLLIDOR BEN APROFITAT!
71m², 2 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, aa/cc, tanc. alumini, terres gres, pàrquing, traster, ascensor...Zona comunitària amb jardí. Per entrar-hi a viure.!!! T 151699

GRAN NAU INDUSTRIAL TOTALMENT ACTUALITZADA!
422m² en planta baixa. Zona d’oficines, bany, magatzem, serveis
donats d’alta, sistema d’alarmes... Instal·lacions actualitzades.
Excel·lent relació entre estat, preu i dimensions!!! T 750028

FANTÀSTIC PIS AMB TERRASSA DE 18M2!
Consta de 58m², 2 habitac., (1 amb sortida a la terrassa), bany, cuina
americana, saló-menjador, aa/cc, tancaments d’alumini, terres de porcelanato, pàrquing, ascensor... Totalment exterior!!! 110780

GRAN LOCAL COMERCIAL MOLT LLUMINÓS!!
Local diàfan 200m2 situat a peu de carrer. 3 aires condicionats, lavabo, extractor, etc... Sistema d’alarmes Ideal per a tot tipus de negoci:
supermercat, despatx, bar, gimnàs, etc... !! T 302988

45 anys ens avalen. Serietat i eficàcia al millor preu.
1P CASTELLÀ.indd 2
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