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Amb el fre posat
El govern municipal ha donat llum verda a uns pressupostos
"de contenció" per al 2020 que els partits de l'oposició desaproven
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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.

PIS ALT I BEN
ORIENTAT!

BONA COMPRA!

T
Ref. 13056 PZA. CATALUNYA: Les seves millors qualitats: lluminositat + perfecta distribució, 72m2. 3 dormitoris. Saló 20m2.
Balcó. Cuina en bon estat. Galeria. Bany actualitzat., Zona agradable amb escoles, serveis i comerços. Bona inversió!!

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

160.000€

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

propers i de confiança

www.sucasa.es
130.000€

157.000€

T

T

BONA COMPRA!

EXCE·LENT OCASIÓ!

Ref. 13063 AV. GATASSA/POLICIA NAL: Pis ben situat, costat avinguda pral, comerços, col·legis i serveis.
Ascensor. 80m2. 3 dorm. Saló ampli. Cuina perfecte estat. Galeria. Bany. Calefacció. Preu realment bo!!

Ref. 13074 PERAMÀS /COSTAT RDA. O’DONNELL:
Zona comercial. Bon pis 72m2, ascensor. Impecable. Saló
22m2 ampliat amb 1 habit. Cuina. 2 habit (abans 3) Bany.
Terres ceràmics. Calefacció i aire cond. Portes roure.

158.500€

160.000€

T

T

OPORTUNITAT!

CASA D’UNA PLANTA!

Ref. 13070 CERDANYOLA-COSTAT CAMP DE FUTBOL: Excel·lent pis reformat, amb ascensor. 80m2. 3
dorm (2 dobles). Bany reformat. Cuina office reformada.
Balcó. Aire condicionat. Excel·lent distribució!!

Ref. 13071 Z.SALESIANS: Casa ben situada carrer
poc trànsit, prop col·legis, zones verdes. Faç. 7mts i fons
13mts. 4 dor (2 d). Sala 20m2, pati 25m2. Cuina. Bany. Calefacció. Terrassa sup. 70m2 amb hab. bugaderia.

175.000€

210.000€

T

T

ATENCIÓ A AQUESTA OCASIÓ!

ÀTIC AMB TERRASSA!

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. 13038 CENTRE/PL. GRANOLLERS: Finca molt
recent construcció (2010) i ascensor. Àtic 75m2 const.
terrassa sup. 35 m2 + pàrquing inclòs. 2 dormitoris. Saló
26m2 amb cuina office. Bany. De les millors ocasions!!
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COMPLETO

Por sólo

995
*OFERTA VÁLIDA HASTA
EL 15 DE FEBRERO 2020

€
Monomando
lavabo
con 5 años
de garantía.

Plato de ducha resina
hasta 160x80cm
antideslizante.

20m2 de azulejo, 1ª calidad
calidad,
Mod. Subway, 33x55cm y

Mueble 80cm
2 cajones,
pica porcelana,
espejo liso.

4m2 de pavimento, 1ª calidad
calidad,
varios modelos a elegir.

Frontal ducha
hasta 160cm
Fijo + corredera
Cristal templado 6mm
Antical incluido.

*

Kit ducha
con rociador 20cm
y grifería termostática.

Inodoro Victoria,
completo con asiento
de bisagra inox.

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h

y de 14:30 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h

1P GRESS ARGENTONA 1903.indd 1

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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Davant de tot
Ciutat borda

APLAUDIT

Opinió: Cugat Comas

Fer el volt per la ciutat –i no sempre per allà mateix– hauria
de ser obligatori. L'hora del passeig. Fer el cafè en un lloc diferent. Anar per un camí i tornar per un altre. Arribar una mica
més enllà. Tafanejar. La gent que agafa el bus, els que entren i
surten per la Laia l'Arquera, els estudiants que venen de fora
o els empresaris i transportistes que busquen el polígon són
testimonis diaris del desori visual que és la Pollancreda des
que van talar-ne els arbres per seguretat, que per no ser no
eren ni pollancres sinó oms. També aquests dies de vendaval van caure uns quants arbres dels dos parcs cèntrics que
tenim –el Central i el Nou, vull dir–, a més d'alguna palmera i
nombrosos exemplars arboris d'arreu de la ciutat.
Segons l'Ajuntament, Mataró té prop de 25.000 arbres plantats
en les zones verdes i carrers. La percepció de si són molts o
pocs és, com totes les percepcions, la cosa més subjectiva del
món. Amb la sensació que cada cop n'hi ha menys, o que en
cauen i es talen més que no pas se'n replanten, crec que ens
hi podem posar tots d'acord. Cal replantar. Cal molt més verd.
L'arbrat de la ciutat no té massa qui el vetlli. Llegeixo que els
Amics de les Plantes cedeixen a una altra entitat l'organització
de la Fira de l'Arbre, però no estem parlant exactament d'això.
Fa l'efecte que no hi ha ningú que alci la veu per la diversitat
i la quantitat d'arbres que tenim. Com a molt planyem algun
exemplar quan se'ns mor. Les xarxes socials són fabuloses per
a coses com aquestes. Fa dies s'hi oficiava el funeral públic
d'un exemplar estimat d'allà al Callao, a vora mar.

Lluís Rugama

Solidaritat a les
platges de Mataró
Centenars de voluntaris van participar, al llarg
del dissabte 25 de gener, en l'acció de neteja
a les platges de Mataró, afectades greument
pel temporal Gloria.

CASTIGAT

Onada de robatoris al
centre de la ciutat
Des de la setmana passada, diversos comerços
i habitatges ubicats al centre de Mataró han
patit robatoris. Entre ells, la perruqueria del
carrer Fray Luis, dos establiments del carrer
Argentona i una botiga de mobles del Torrent.

L'ENQUESTA

Hi ha pocs elements escenogràfics de la nostra ciutat més
depriments que la imatge d'arbres talats, només amb el tronc
com a testimoni. És com la línia blanca que fa la silueta als
cadàvers de les pel·lícules.
Sense que ningú ho consideri mai prioritari, canviar a poc a
poc la percepció que tenim una ciutat que sembla un arbre
sense fulles –valgui l'exemple i la redundància– em sembla
necessari. No sé si algú hi pensa gaire, però no és normal que
perdem densitat, frondositat, color i potència ambiental, precisament a les zones planificades i executades com a verdes.
Una ciutat millor i més amable només és possible si la
fem més verda. Prou obtusos podem ser els capgrossos, sense proposar-nos-ho gaire, com per, a sobre, ni
preocupar-nos per l'aspecte de ciutat borda que tenim
davant dels nassos...

Davant de tot 1903.indd 1

Has patit en primera persona els
efectes del temporal Gloria?

58,7% SÍ

41,3% NO

NOVA PREGUNTA
Aproves la retallada de 92.000
euros en el pressupost de Les
Santes 2020?
VOTA L'ENQUESTA A:
totmataro.cat/participa/enquestes

29/1/20 13:40

Sin título-4 1

29/1/20 18:03

Foto antiga

Portades del TOT

Fa 25 anys

ACM Ajuntament de Mataró. Festes de Les Santes. Mataró, 27 de juliol del 1985. Masachs 002

La família Robafaves, 35 anys enrere
Tot i que encara queden uns
quants mesos perquè arribin
Les Santes, fem memòria i retornem al juliol del 1985, just
quan les autoritats sortien a rebre la comparsa de la família
Robafaves al balcó de l'Ajuntament de Mataró, tal com podem veure en aquesta imatge

cedida per l'Arxiu Comarcal del
Maresme. De fet, el 1985 va ser
el primer any que va tenir lloc
l'acte Postal de Gegants, que encara es manté i que consisteix a
convidar figures d'altres municipis de Catalunya perquè ballin
amb en Robafaves, la Geganta i
la resta de membres de la colla.

Fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 6 al 12 de febrer de 2015

www.totmataro.cat

Més expedicions i places de bus entre Mataró i Barcelona
després d’anys de queixes dels usuaris
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D. Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Compte enrere per a l'entrada en vigor de les
noves mesures de mobilitat al centre
A partir del 10 de febrer, els vehicles només podran accedir a la Riera entre les 7 i les
9.30 h, i es posaran en marxa les zones de distribució urbana de mercaderies (DUM)
Mobilitat: Redacció

Algunes de les propostes estrella del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible entraran en vigor el 10
de febrer. Així ho van confirmar
l'alcalde, David Bote, i la regidora de Promoció de Ciutat, Núria
Moreno, dimarts al Cafè de Mar

en una sessió informativa amb comerciants, restauradors i veïns del
centre del municipi. I és que, a tall
d'exemple, a partir del segon dilluns de febrer els vehicles només
podran accedir a a Riera entre les 7
i les 9.30 h i romandre-hi un màxim
de 30 minuts. Fora d'aquest horari,
només estan autoritzats a circular

Temps màxim
Els vehicles podran
romandre a la Riera 30
minuts
per aquest carrer els vehicles de les
persones que disposin d'una plaça
d'aparcament o d'una autorització

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

Patronatge:
Manual i digital

Tot 1 i 2 Ciutat 1903.indd 2

Activitats
administratives en
relació amb el client

Confecció
industrial

29/1/20 12:16

núm. 1903 / del 31 de gener al 6 de febrer del 2020

D. Ferrer

El període de
transició no inclourà
les zones DUM
municipal específica puntual, i els
vehicles d'emergències i serveis amb
permís.
Una altra de les actuacions que
es començaran a aplicar el 10 de febrer és l'habilitació de les zones de
distribució urbana de mercaderies
(DUM) per als proveïdors. Aquesta
mesura té com a objectiu facilitar les
operacions de càrrega i descàrrega als
proveïdors d'establiments comercials
i empreses i als serveis de paqueteria
i entrega a domicili de comandes. Per
tant, aquests espais no podran ser
utilitzats per vehicles que no siguin
de transport i repartiment.

Per norma general, les zones DUM
(senyalitzades a terra amb una línia
groga en ziga-zaga i emmarcades
amb una línia i la llegenda DUM en
vermell) funcionaran de dilluns a
dissabte de 8 a 20 h i s’hauran d'usar
amb indicador horari i per un temps
màxim de 30 minuts. Inicialment,
quatre de les DUM previstes funcionaran també els diumenges i festius
en el mateix horari: la de la plaça de
les Tereses (antiga parada de bus
Sagalés), la de la Muralla de la Presó,
la de la Muralla dels Genovesos i la
del Camí Ral amb la Rambla.
Període de transició
Segons va informar el govern municipal, fins a l’1 d’abril tindrà lloc un
període de transició i adaptació a la
nova mobilitat, durant el qual es valorarà l’efectivitat de l’horari d’accés a
la zona centre i es faran els canvis que
es considerin oportuns. L'objectiu és
fe un seguiment de l’aplicació de totes
les mesures implantades i proporcionar informació sobre el terreny a les
persones usuàries. | Red.

Reactivació del centre

D. Ferrer

Tot 1 i 2 Ciutat 1903.indd 3

Aquestes mesures es deriven de
la implantació del Pla d’Impuls
al Centre, que té per finalitat
reactivar aquesta zona com a
eix comercial i cultural, oferint
un espai dinàmic i atractiu per
a les persones i acabant amb
la permissivitat pel que fa a
l’estacionament en alguns dels
carrers principals.

Mataró sol·licita ajuda
per reparar els danys
del temporal Gloria

Efectes de la borrasca.

D. Ferrer

L'Ajuntament ha demanat
que es declari zona afectada greument per una emergència de protecció civil
L'alcalde de Mataró, David Bote,
va anunciar la setmana passada que
l'Ajuntament demanarà a l'Estat la
declaració de la ciutat com a zona
afectada greument per una emergència de protecció civil. Això permetria l'accés a fons extraordinaris
per reparar les destrosses provocades
pel temporal Gloria.
A més a més, el govern municipal ha sol·licitat al Departament de
Territori de la Generalitat, a l’Autoritat del Transport Metropolità i a
Adif que es trobin solucions a les
dificultats de la mobilitat en transport públic entre Mataró i Barcelona,
en especial, als problemes a la línia
R1 de Rodalies i als autobusos interurbans, que segueixen saturats
per l’augment de la demanda. | Red.

29/1/20 12:16

Ciutat

Rua de l'Any Nou Xinès.

D. Ferrer

Mataró celebrarà diumenge l'Any Nou Xinès
amb una rua i actuacions
La festa tindrà lloc el 2 de febrer a partir de les 11.30 h i començarà a la plaça de
l'Ajuntament
Festes: Redacció

La ciutat es prepara per celebrar
l'Any Nou Xinès. La festa començarà
aquest diumenge, 2 de febrer, a les
11.30 h a la plaça de l'Ajuntament i
continuarà en forma de rua per la
Riera fins a arribar al Parc Central
vell. Allà es faran les actuacions i
els parlaments que ha organitzat

Tot 3 i 4 Ciutat 1903.indd 2

l'Associació d'Espanya Qilu de la
Indústria Cultural i Comercial a
Catalunya, amb la col·laboració del
consistori i el suport de l’Associació
Catalana d’Empresaris Xinesos del
Tèxtil i la Confecció i l’Escola de
Kungfu i Cultura Xinesa.
Quin any toca?
El 2020 és l'any de la rata, el 3.417

del calendari xinès. Segons la llegenda, la rata va ser la guanyadora
de la cursa que es va celebrar per
determinar l’ordre dels 12 animals.
Per tant, l'animal representa el començament d’un nou cicle, un any
d'oportunitats, èxits, força, amor i
diners, en el qual la gent mostrarà
especial determinació pel que fa a
les seves aspiracions. | Red

29/1/20 11:12
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Al Punt Comarcal del Maresme de l’AECC guien i acompanyen els que pateixen qualsevol tipus de càncer.

D. Ferrer

El 4 de febrer es commemora el Dia Mundial
contra el Càncer
Diverses entitats amb representació al Maresme, com l'AECC Barcelona o la Fundació
Lotus Blau, segueixen lluitant per donar visibilitat a la malaltia i ajudar els pacients
Societat: Redacció

El dimarts 4 de febrer es commemora el Dia Mundial contra el Càncer,
una celebració que té com a objectiu
sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia, fent especial èmfasi en
l'àmbit de la prevenció. I és que, segons l'Organització Mundial de la
Salut (OMS), prop d'un 30% de les

Tot 3 i 4 Ciutat 1903.indd 3

morts per càncer es podrien evitar
amb una alimentació equilibrada,
activitat física regular i el no consum
de tabac i alcohol.
Al Maresme hi ha diverses entitats
que treballen per donar visibilitat a
les experiències de persones amb
càncer. Aquest és el cas, per exemple,
del Punt Comarcal del Maresme de
l'AECC, que aquest any ha preparat

la campanya “Anomena-ho càncer”
amb l'objectiu de recollir les històries i les realitats dels pacients. D'altra
banda, també cal destacar la tasca de
la Fundació Lotus Blau, que des del
2011 ofereix classes gratuïtes de ioga
perquè les persones que pateixen
aquesta malaltia puguin suportar millor processos com la quimioteràpia
i la radioteràpia. | Red.

29/1/20 11:12

Reportatge

Amb el fre posat
El govern municipal ha donat llum verda a uns
pressupostos "de contenció" per al 2020 que els partits
de l'oposició desaproven
Text: Berta Seijo
Fotos: Daniel Ferrer

El govern de coalició de David Bote i Sergi
Morales va presentar la setmana passada
els seus primers pressupostos elaborats de
forma conjunta. La neteja i la seguretat són
les partides que més han vist incrementar
la seva despesa, mentre que àmbits com
la cultura, el comerç i l'empresa han patit
una rebaixa que l'oposició ja ha reprovat.
L'alcalde ha estat el primer a qualificar els

Tot Repor 1903.indd 2

comptes per al 2020 de "pressupostos de
contenció", perquè venen acompanyats d'un
augment dels impostos i una racionalització
de la despesa. Amb tot, el govern municipal
manté el seu objectiu de "posar la ciutat al
dia", una de les prioritats principals del seu
pla de mandat i a la qual es destinaran 6,86
milions d'euros dels 19,68 milions d'euros
d'inversió prevista per a aquest any.

29/1/20 11:21
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La seguretat i la neteja, al capdavant
El govern amb majoria absoluta ha tirat endavant
uns pressupostos municipals a l'alça, que pugen fins
als 147,66 milions d'euros, un 1,4% més respecte
de la xifra del 2019. Per partides de despesa, ensenyament continua ocupant la primera posició, amb
20,07 milions d'euros, un 2,6% més si ho comparem
amb l'exercici anterior. Aquest any, però, guanyen
protagonisme dos àmbits que, segons va afirmar
l'alcalde en una roda de premsa amb els mitjans de
comunicació, "concentren les demandes dels mataronins". Parlem de seguretat i protecció civil, que
s'ha incrementat un 14,7%, i a la qual es destinaran
14,97 milions d'euros, i recollida i tractament de la
brossa i neteja viària, que rebrà 13,79 milions d'euros,
un 16% més que el 2019. Per la seva banda, completen el rànquing serveis socials i promoció social
(que comptarà amb una despesa pressupostada de
13,42 milions d'euros) i deute públic (de 13,34 milions d'euros). En aquest últim cas, la partida disminueix un 13,92%, fita que des del govern municipal
remarquen amb especial entusiasme cada vegada
que es presenta l'ocasió.

Un mes després d'aprovar unes ordenances fiscals per al 2020 que no van agradar tothom, especialment per una notable pujada d'impostos,
l'Ajuntament de Mataró ha donat llum verda als
pressupostos d'aquest any. Ho va fer dimecres 22
de gener, en el marc d'un ple extraordinari, amb
el temporal Gloria de fons i amb els vots a favor
del PSC i d'En Comú Podem Mataró. Ara per ara,
sembla que la coalició entre socialistes i comuns
va vent en popa; no es pot dir el mateix de la relació entre el govern municipal i l'oposició. I és que
els pressupostos van rebre els vots en contra de
Junts per Mataró i de Ciutadans, dos partits que
van deixar clar el seu malestar amb la proposta
de comptes presentada per a aquest any. Per la
seva banda, l'abstenció d'ERC-MES deixa la porta
oberta a possibles negociacions amb les formacions de David Bote i Sergi Morales. En aquest
sentit, el grup municipal encapçalat per Francesc
Teixidó va valorar de forma negativa la proposta
inicial, però resta a l'espera de poder aportar les
seves idees abans que els pressupostos s'aprovin
definitivament el 12 de març.

Tot Repor 1903.indd 3

Els pressupostos per al 2020 pugen fins als
147,66 milions d'euros, un 1,4% més respecte
de la xifra del 2019. Ensenyament, seguretat i
protecció civil, i neteja són les partides que en
surten més beneficiades.
David Bote i el seu equip també parlen amb orgull
d'un pla d'inversió que estarà dotat amb 19,68 milions
d'euros i que servirà per finançar, entre altres coses,
la millora de l'enllumenat (1,53 milions d'euros), el Pla
d'Impuls al Centre (un milió d'euros), l'anella ciclista
(993.338 euros), l'impuls dels polígons industrials
(700.000 euros), el pla d'asfaltat (600.000 euros),
la rehabilitació d'edificis (600.000 euros) i les actuacions en el tram de l'N-II comprès entre la riera
d'Argentona i la riera de Sant Simó (416.583 euros).
A més a més, el govern municipal preveu posar
fi, també al llarg del 2020, a projectes a hores d'ara
encara en marxa, com la reforma de la plaça de les
Tereses, la construcció de la pista poliesportiva coberta de Cerdanyola i les obres del Cafè Nou, i engegar-ne d'altres com la construcció del nou centre
d'acollida per a animals o la instal·lació de plaques
fotovoltaiques al barri de Cirera.
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Reportatge

L'oposició
hi diu la
seva
Lluny de quedar-se callats, ERC-MES,
Junts per Mataró i Ciutadans han
reaccionat davant els pressupostos
aprovats pel govern en majoria

"Vull manifestar la nostra satisfacció per un acord
de pressupostos que recull les principals preocupacions del nostre grup". Amb aquestes paraules,
Sergi Morales, el líder d'En Comú Podem Mataró i
soci de govern de David Bote, feia palesa la seva
conformitat envers uns comptes que, per contra,
han decebut la resta de formacions. De fet, a les
seves intervencions en el ple extraordinari, els portaveus d'ERC-MES, Junts per Mataró i Ciutadans
van ser molt crítics amb la proposta aprovada
després en majoria, perquè, segons ells, no respon als reptes ni a les necessitats de la ciutat.
Cristina Sancho va ser la primera a demostrar
el seu malestar amb els comptes per al 2020. La
líder de Ciutadans, partit que va votar en contra
dels pressupostos, va justificar la decisió de la
seva formació sobre la base de diverses raons.
Una d'elles és l'increment del 5,8% en la partida
de personal: "En concret, el sou del govern és
423.000 euros més car que en l'anterior mandat
i potser s'haurien de plantejar que no necessitem
tants regidors". D'altra banda, Sancho també va
lamentar que "les prioritats del govern no siguin
les que haurien de ser". "No entenem per què la
despesa destinada a comerç, turisme i empresa
ha disminuït un 13,8%; la de cultura, un 2,3%, i la
d'esports, un 4,5%", va assenyalar. Per a la portaveu de la formació taronja, "Mataró necessita
una baixada d'impostos per dinamitzar el comerç
i l'economia de les famílies" i "la integració dels
barris i el seu desenvolupament hauria de ser el
compromís de David Bote i el seu equip". "No pot
ser que dels 8,3 milions d'euros d'inversió real
prevista per a la ciutat, 3,5 milions d'euros vagin
adreçats al centre", va apuntar.
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Per la seva banda, Alfons Canela va criticar que
no s'hagin presentat pressupostos i ordenances
fiscals a la vegada, "fet que dificulta que es pugui arribar a un consens mínimament raonable
entre tots els grups municipals". Segons el portaveu de Junts per Mataró, a més, el govern ha
donat llum verda a uns comptes "de mínims, enfocats sobretot a racionalitzar i a ordenar deute,
però que no serviran per dinamitzar àmbits com
la cultura i que no ajudaran a revertir la situació
que es viu en barris com Rocafonda". En aquest
sentit, Canela va expressar el seu desacord amb
"un govern d'esquerres que redueix diverses partides vinculades amb el benestar social i el foment
de l'ocupació" i que "no posiciona el teixit productiu on toca". Malgrat el vot en contra, Junts
per Mataró va deixar clara la seva predisposició
a parlar amb el govern sobre mesures que tenen
a veure amb l'impuls de l'ocupació, les polítiques
socials, la protecció de l'habitatge o l'empresa.
L'últim a intervenir en el ple extraordinari va ser
Francesc Teixidó, portaveu d'ERC-MES, partit que
va abstenir-se a l'espera de poder presentar les
seves al·legacions. Amb tot, el cap de l'oposició de
l'Ajuntament de Mataró va realitzar una valoració
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Retallada a Les Santes
i seguretat privada a
l'Ajuntament
Els comptes del 2020 venen acompanyats
d'un desajust pressupostari de 8,8 milions
d'euros que el govern liderat per David Bote
preveu afrontar mitjançant "un augment
dels impostos i una reducció de la despesa".

Tots els partits de l'oposició van coincidir que
els pressupostos presentats per David Bote
i Sergi Morales no responen als reptes de la
ciutat: l'impuls i la integració dels barris, el
foment de l'ocupació i la promoció comercial
i empresarial de Mataró.
negativa dels pressupostos aprovats en majoria, ja
que "no responen als tres grans reptes de ciutat
que recull el Pla Estratègic Mataró 2022: la lluita
contra l'atur i la creació d'ocupació de qualitat,
la igualtat d'oportunitats per a la cohesió social i
territorial, i la imatge, reconeixement i promoció
de la ciutat". En concret, el partit independentista
troba a faltar una dotació especial als plans integrals de Cerdanyola i Rocafonda, i no entén per
què algunes accions rellevants per al municipi,
com l'anella verda, el projecte de nova biblioteca
Molins-Cirera o la promoció d'habitatge protegit
de lloguer, es planifiquen per d'aquí a dos o tres
anys. Un altre punt que van destacar és l'increment
del cost del contracte de la neteja, que consideren
"excessiu" i la disminució de partides adreçades
a afavorir el cooperativisme i el comerç urbà.
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El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de
Mataró, Juan Carlos Jerez, va reiterar, tant
en el ple extraordinari com en la roda de
premsa celebrada l'endemà, que aquest desajust ve motivat per factors com "la revisió
i actualització de les condicions de diversos
contractes, com el de recollida de residus i
neteja viària, que venç el 31 de març i que
veurà incrementat el seu cost en un 25,2%,
o el del Mataró Bus, que suposarà 650.000
euros més; la cobertura del 100% de les vacants de la Policia Local; l'última aportació
de capital a PUMSA, per un import d'1,4 milions d'euros; la pujada del 2% del sou dels
funcionaris aprovada pel Govern espanyol
recentment, i la disminució en 1,5 milions
d'euros de la previsió d'ingressos".
En aquest escenari, una de les partides que
més pateix és cultura. I és que, per exemple,
Les Santes hauran d'assumir una retallada
de 92.000 euros, "ajustament" que el consistori durà a terme "optimitzant infraestructures" com els escenaris i "racionalitzant
la durada" de la festa major. D'altra banda,
també s'ajorna la posada en funcionament
de la biblioteca del centre i de la Casa dels
Artistes, un dels espais de nova creació de
l'edifici de la Presó.
Per últim, una mesura que destaca en els
pressupostos per al 2020 és la contractació
de vigilància privada a les instal·lacions de
l'Ajuntament de Mataró. En total, està previst que aquest servei impliqui una despesa
de 84.000 euros i que, segons va afirmar
Jerez, "ajudi a alliberar agents de Policia
Local perquè puguin dedicar-se a cobrir
les necessitats de seguretat de la ciutat".
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Agenda
INDIE I BLUES A
L'ANTIC ESCORXADOR
Vermut musical:
Sons of Med + Cronopis

Diumenge 2 de febrer / 12 h
Jardins de l'Antic Escorxador
(Mataró) / Entrada gratuïta
Després de treure el seu primer single “I Wanna
Know” i presentar-lo amb una gira per tot el
territori espanyol, Sons of Med segueixen treballant i preparant un nou espectacle que promet
portar la seva música per escenaris de la resta
d'Europa. Abans, però, els barcelonins actuaran
en una nova edició del Vermut musical. La seva
proposta d'indie rock amb influències de blues
anirà a acompanyada d'un taller de circ per
als més petits de la casa a càrrec de Cronopis.

MÚSICA
# Gospelsons. Tribut a Queen
Divendres 31 gener / 22 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Entrades exhaurides
Gospelsons s’atreveixen enguany
amb un tribut a la banda anglesa
Queen en clau de gòspel.
# 2n Cicle de Tastets Lírics
Divendres 31 gener / 19:30 h
Ateneu Arenyenc (c. Anselm
Clavé, 22. Arenys de Mar)
Coneixerem els secrets de les obres
amb la mezzosoprano Magdalena
Campasol.
# El riu que parla
Dissabte 1 febrer / 20:30 h
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Teatre Principal (c. de l’Església,
45-47. Arenys de Mar)
Anticipada: 15 €. Taquilla: 17 €.
Concert a càrrec de l'Orquestra
de Cambra Terrassa 48.
# Posem-li música al Càncer
Dissabte 1 febrer / 18 h
Casal l'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Col·laboració: 12 €.
Concert solidari del grup de gòspel
mataroní Gospelsons, a benefici de
Maresme Oncològic.
# Cor Vivaldi
Diumenge 2 febrer / 18 h
Església de Sant Josep (c. Sant
Josep, 7. Mataró) / Entrada: 17 €.
Tarifes reduïdes: 8,5 - 15 €.

Concert del cor d'alumnes de l'Escola IPSI de Barcelona, guanyador
d'importants premis nacionals i
internacionals.
# Concert de les candeles
Divendres 7 febrer / 20.30 h
Capella del Col·legi Maristes
Valldemia (La Riera 122, Mataró)
/ Entrada lliure
Tradicional concert de joves intèrprets sota la llum de les espelmes.
# Concert solidari Mans Unides
Dissabte 8 febrer / 20 h
Convent de les Carmelites (Av.
Torner, 63. Mataró)
Concert a càrrec de "Mónica y Rafa
cantan", a benefici de Mans Unides.
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Jazz Crousteau
Quartet
Repertori original d'estàndards de
jazz modal, tots ells treballats i
arranjats a la recerca d'un so propi.
Dijous 6 febrer / 21 h
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Taquilla inversa

TEATRE I DANSA
# Els Pastorets de Mataró
Diumenge 2 febrer / 17 h
Sala Cabanyes (La Riera, 110.
Mataró) / Platea: 18 €. Amf.: 16 €.
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.
# Mar i Cel
Diumenge 2 febrer / 18 h
Casal de Joventut Seràfica (c.
Josep Baralt, s/n. Arenys de Mar)
/ Preu: 8 €.
Representació de teatre musical
a càrrec de l'Agrupació Cultural
Mossèn Cinto Verdaguer de
Viladecans. 48è Concurs Grups
de Teatre Amateur Premi Vila
d'Arenys de Mar.

INFANTIL I JUVENIL
# El conte de la rotllana
Divendres 31 gener / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
"Els fantasmes no truquen a la
porta", d’Eulàlia Canal, il·lustrat
per Rocio Bonilla.
# Buc de Contes Especial
Dissabte 1 febrer / 12 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Sessió especial de contes de l'editorial Beascoa, explicats per la narradora Sherezade.
# Una casa de sorpreses
Diumenge 2 febrer / A les 11 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)

Activitat d'exploració i experiències lúdiques per a famílies amb
infants de 2 a 5 anys.
# Materialitz'art en família
Diumenge 2 febrer / A les 12 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Activitat familiar per descobrir el
Modernisme i imaginar el futur
de Mataró a partir de la creació a
partir de la impressió en 3D.
# Atresorem el passat
Diumenge 2 febrer / 12 h
Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró)
Activitat familiar a partir de la narració d'un conte en què el protagonista és el jove Puig i Cadafalch.
A partir de 5 anys.

# La Resplendor
1, 2, 7, 8, 14, 28, 29 febrer i 1 març
/ Dv. 21 h, Ds. 20:30 h, Dg. 18:30 h
Sala Roser Carrau - Espai Cultural
Can Bisa (C. Montserrat, 8.
Vilassar de Mar) / Preu: 8 €.
Representació a càrrec de La Tropa
Teatre.
# Al fons del calaix
Dies 7, 8, 9, 14, 15 i 16 febrer / Dv.
i Ds. 21 h i Dg. 18 h
La Saleta (La Riera, 110-120. 1r pis.
Mataró) / Entrada: 12 €.
D'Aleix Puiggalí. Representació sota
la direcció de Santi Clavell.
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L'exili interior

Visita al campanar
de Santa Maria

Taula rodona moderada
per Maria Salicrú-Maltas,
historiadora i secretària de
GRMH. Cicle organitzat per
Òmnium Cultural Maresme.

Visites comentades al món interior del so centenari de les campanes de la Basílica.
Dissabte 1 febrer
Horaris: 10, 11, 12 i 13 h

Dilluns 3 febrer / 19:30 h

Basílica Santa Maria (Mataró)

Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)

Gratuït, amb inscripció prèvia
# Dia Internacional de la
Llengua Materna
Dimarts 4 febrer / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Activitat de lleure i creativitat, a
càrrec d'alumnes del Grau Superior
d'Educació Infantil de l'INS Puig i
Cadafalch.
# Buc de Contes: Dia de la
Llengua Materna
Dimecres 5 febrer / 17:30 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Narració de contes en diferents
llengües, i també la llengua de signes catalana.
# Històries d'animals
Dimecres 5 febrer / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (C. de
Prat de la Riba, 110. Mataró)
L'hora del conte especial aniversari,
a càrrec de la Cia. Pengim Penjam.
# Art Time
Dimecres 5 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
Conte i taller d'activitats plàstiques.
"Bob’s blue period", de Marion
Deuchars.
# Dijous a la Biblio
Dijous 6 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
Conte infantil i taller d’activitats
plàstiques. "El vestit brillant de
l’emperador", de Vivim del Cuentu,
il·lustrat per Marina Martín.
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FESTES
# Any nou xinès
Diumenge 2 febrer / De 10 a 14 h
Des de l'Ajuntament, per la Riera
fins al Parc Central Vell (Mataró)
Cercavila amb la participació de
diferents comparses i elements
populars i tradicionals de la cultura xinesa. Al final, parlaments
institucionals, actuacions de música i elements tradicionals de la
cultura xinesa.

RUTES I VISITES
# Dia Nacional de l'Exili i la
Deportació
Diumenge 2 febrer / 11.30 h
Des de l'Ermita de Sant Simó
(Camí Ral, 8. Mataró)
Recorregut pel Camí de l’Exili, amb
el testimoni d’alguns mataronins
que van haver d’exiliar-se o que
van ser deportats als camps nazis.
L’acte finalitza amb un homenatge
als exiliats al monument anomenat
Camí del Nord (pg. del Callao, 14).

VARIS
# Jornada de presentació de
SOCIALNEET
Divendres 31 gener / 9:30 h
Edifici Cafè de Mar (c. Santa Rita,
1. Mataró)
Presentació del projecte que té
per objectiu orientar els joves que
vulguin emprendre un projecte
d’innovació empresarial dins l’economia social i solidària.

# Presentació de l'Entesa i del
Debat Constituent
Diumenge 9 febrer / 11.30h
Casal de Llavaneres (Avda. Catalunya,
56. Sant Andreu de Llavaneres)
Acte públic comarcal amb la participació de Lluís Llach.

XERRADES I LLIBRES
# Facciamo due chiacchiere
Dimarts 4 febrer / 19 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Tertúlia literària en italià: "Una giornata particolare", d’Ettore Scola.
# Pilars de l’Alimentació Familiar
Dijous 6 febrer / 19 h
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Conferència de Judit Camp i Nus,
dietista amb enfocament naturista.
# Psicologia i calendari
Dijous 6 febrer / 19:30 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Presentació del llibre de Ramon
Domingo, autor.
# L’expansió comercial mediterrània de Catalunya a l’Edat
Mitjana i la importància dels
Consolats de Mar
Dijous 6 febrer / 18 h
Saló de Pedra Aj. d'Argentona (c.
Gran, 61. Argentona)
Conferència de Lola López Pérez.
Doctora en Història Medieval. Aula
d’Extensió Universitària d’Argentona.
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ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana
Des de fora de Mataró
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Arbres amics
Exposició de gravats de l'artista
Mercè Montserrat i Bartra.
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Del 3 al 28 de febrer.
Inauguració: dimarts 4 de febrer,
a les 19 h.

Exposicions
# Ekos
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Fins al 23 de febrer.
Inauguració: divendres 31 de gener a les 19:30 h.
Pintures de Benet Coll Alsina.
# Voluntats anticipades
CAP La Llàntia (c. Mare de Déu
de Guadalupe, 2. Mataró) / Del 3
al 14 de febrer.
Exposició itinerant organitzada per
l’Institut Català de la Salut.
# Francesc Subarroca. L'obsessió
creativa
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 2 de febrer. Visita
guiada: diumenge 2, a les 12 h.
Obres de l'artista barceloní, que
formen part de la Col·lecció Bassat.

# Mauthaussen, l’univers de
l’horror
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 23 de febrer.
Fotografies del camp de concentració nazi, obtingudes per 2
deportats.
# 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.
# 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.

# Retorn al vidre
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins al
26 de febrer.
Col·lectiva de 21 artistes i 7 joiers
de l’escola de Joieria.
# 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.
# 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.

# 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.
# 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 Museu Gènere de Punt
(Mataró) / Fins al 8 de març.
Fotografies d'Alec Wainman.
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Canta Gran:
'Mare Nostrum'

# Casal Cívic i Ass. G. G. Jaume
Terradas. C. Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Petanca: melé cada diumenge.
• Juguem tots: Cada dimecres. •
Servei de cafeteria i restaurant:
menú diari (5,70 €). • Activitats
físiques • Activitats manuals i artístiques • Activitats escèniques i
manuals. • Formació i creixement
personal. • Activitats culturals i
de Lleure. • Noves Tecnologies.

Cinquena edició del projecte impulsat per l’Auditori de
Barcelona. Participen setanta
cantaires de més de 60 anys.
Dissabte 1 febrer / 18 h
Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Gratuït

Gent Gran
# NATURA: 'El parc del Montnegre
i el Corredor: geologia, vegetació,
fauna y usos humans'
Dimecres 5 febrer / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró)
Conferència de Pere Alzina i
Bilbeny (Consultor ambiental, Guia
de natura i viatges). Aules Sènior
de Mataró d'Extensió Universitària.
# Millorar la qualitat de vida a
través d'una mascota
Dijous 6 febrer / 10 h
Residència El Mirador (c. del
Capcir, 90. Urbanització Can
Quirze - Mataró)
Xerrada a càrrec de Marta
Masmitjà, membre de la Protectora
d'Animals de Mataró.
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CASALS
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: 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 20 de febrer, visita a Mont
Sant Benet (49 €). Dijous 19 de
març, visita a la Vall de Camprodon
(inclou viatge en trenet) esmorzar a
la Gleva dinar a Camprodon (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.

# UDP. Casal de Gent Gran Les
Santes. C. Floridablanca, 118.
Mataró. Telf: 93.790.36.72.
• Assemblea General Ordinària
per a tots els socis, dimecres 5
de febrer a les 17 h. • Sortida:
Dia 26 de Febrer, Calçotada a La
Llacuna. • Sopar-Ball, penúltim
dissabte de mes. • Activitats: taitxí
(dl.-dc. 10-11 h). Patchwork, ganxet
i mitja (dl 16-18 h). Relaxació (dt.
i dv. tarda). Mandales (dt. 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.
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Apunts
psicològics

Farmàcies
24h (obertes dia i nit)

Evitar 3 figures
geomètriques

M.R. COLLDEFORN Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

El pensament és de Mario
BENEDETTI i cal posar-hi atenció::

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)

A més de les tres figures geomètriques també aquests pensaments:
No et posis amb allò que no t’importi. No vagis on no hagis estat
convidat. No parlis d’allò que no
saps.
Aquest tarannà porta cap a la
FELICITAT...és un caminar, no una
meta.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

rep les notícies
a la teva bústia
de correu electrònic...

o per
RSS!

www.totmataro.cat/rss
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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

Sèniors
Forma de vida
L’actual forma de vida de la nostra
societat es troba qüestionada. En
primer lloc, per l'actual individualisme egoista, que està enfonsant
els patrons tradicionals de la família
i la vida comunitària i provocant la
seva creixent desaparició. També
per la constatació d’una acceleració enorme de tots els processos
vitals, que fa que la gent estigui
descontenta i mancada d'energia
per afrontar reptes existencials.
En entorns d'executius, es constata un malestar característic, amb
queixes de persones insatisfetes,
que tot i haver aconseguit l'èxit
professional, veuen com cal prescindir de més d'un company de
cinquanta anys a causa d'un infart o
d'un esfondrament psíquic. Moltes
persones pateixen mals físics, com
es veu per l'augment dramàtic de
les malalties cròniques.
Tot això fa que ens trobem davant
d’una crisi de falta de sentit, la qual
cosa, però, no hauria de ser motiu
de lamentacions. Les crisis també
són positives, o almenys podrien
ser-ho, si un és capaç de considerar-les des d'aquest punt de vista i
les utilitza per cercar i encaminar-se
cap a nous plantejaments vitals.
La dificultat per aconseguir-ho no
exclou que això sigui possible.
Ha arribat el moment de posar en
marxa una nova civilització que
suposi el final de la nostra etapa
més primitiva. Creure erròniament
ser membres de l’espècie animal,
en lloc de ser-ho de la humana. No
som animals que lluiten entre ells
competint per la seva supervivència, sinó humans que comparteixen
la solució de les seves inquietuds
de forma solidària i comunitària.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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CAMPIONES
D' EUROPA
LA SELECCIÓ ESPANYOLA AMB MARTA BACH,
ANNI ESPAR, IRENE GONZÀLEZ I ROSER TARRAGÓ
SUPERA RÚSSIA EN LA FINAL
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Minut Zero

Redacció
redaccio@eltotesport.com

No hi ha entesa entre el Boet i la UEM
A proposta de l'Ajuntament, els dos clubs van reunir-se en diverses
ocasions per una possible fusió

MINUT ZERO
Agenda

> Casa
WATERPOLO: Div. Honor Fem.
CN MATARÓ- EWP ZARAGOZA

Dissabte 1 | 12:45 h | Complex Joan Serra CNM

HANDBOL: 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - ESPLUGUES
Dissabte 1 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca

HANDBOL: Plata Femenina
JH MATARÓ - BM LA ROCA
Dissabte 1 | 20 h | Pav. Teresa M. Roca

BÀSQUET: Lliga EBA
MAT. PARC BOET- ADEMAR BAD.
La setmana passada, els dos clubs
de bàsquet mataronins, l'AE Boet
i la UE Mataró, van fer públics els
seus respectius comunicats sobre
unes converses en què havien participat ambdues entitats, juntament
amb l'Ajuntament de Mataró, per
una possible fusió amb l'objectiu de
crear “un projecte sòlid i de futur
que situés la ciutat de Mataró en un
lloc privilegiat, referent i de màxima
importància en el panorama basquetbolístic”, assegura el comunicat
del club taronja.
Alberto Peña, entrenador del sènior
masculí del Boet, avançava en una
entrevista a Mataró Audiovisual que
s'havia estat parlant d'unificar els dos
clubs de la ciutat, una proposta que
hauria posat sobre la taula el mateix
Ajuntament. “Nosaltres estem molt
oberts a pensar en gran i en el bé de la

El Personatge

ciutat”, exposava Peña, confirmant la
voluntat del club taronja a la iniciativa. Sembla a ser, però, que després de
diverses reunions, les negociacions
s'han trencat per falta d'entesa. Des
del Boet expliquen que no renuncien
a aquest possible projecte, i que ha
estat des de la UE Mataró que s'ha
renunciat als “acords iniciats en les
primeres reunions”. Des del club unionista, per la seva part, han explicat
que donen suport a qualsevol iniciativa que impulsi el bàsquet mataroní,
però que no contemplen la fusió immediata dels clubs com es posposava. La seva idea, expliquen passa per
“crear un nou club professional pels
equips sènior, amb suport econòmic i institucional, desvinculat dels
clubs formatius”. Afegeixen, a més,
que segueixen oberts a una futura
col·laboració.

JOSÉ RÍOS

president ga lluïsos mataró

Dissabte 1 | 19 h | Pavelló Eusebi Millán

FUTBOL SALA: 2a Divisió Femenina
FUTSAL - ALMASSERA
Dissabte 1 | 16 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS: Nac. Catalan Fem.
CH MATARÓ - VOLTREGÀ B
Diumenge 2 | 16 h | Pavelló Jaume Parera

FUTBOL: 1a Catalan Fem.
CE MATARÓ - MARTINENC

Diumenge 2 | 17 h | Municipal Centenari

> Fora
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WATERPOLO: Div. Honor Masc.
SANT ANDREU - QUADIS CNM

Dissabte 1 | 19:30 h | Piscina Pere Serrat BCN

BÀSQUET: Lliga EBA
AE BADALONÈS - UE MATARÓ
Dissabte 1 | 20 h | Pav. La Plana

BÀSQUET: Lliga Femenina 2
GEIEG - ADVISORIA BOET

Dissabte 1 | 18:15 h | Pav.GEiEG Sant Narcís

FUTBOL: 1A CATALANA
GUINEUETA - CE MATARÓ

M

Raq
cam
en e

Diumenge 2 | 12:30 h | Mpal. Guineueta BCN

Staff
Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1608 | 2A ÈPOCA

Presideix l'entitat que
organitzarà el 50è Cros Ciutat de
Mataró el pròxim dia 9
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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Waterpolo
Div. Honor Waterpolo
L'equip femení rep el cuer
i el Quadis juga a Sant
Andreu
Després del llarg parèntesi per les
vacances nadalenques i l’Europeu de
waterpolo celebrat a Budapest, aquest
cap de setmana torna la competició
estatal, amb les Divisions d’Honor, que
comencen la segona volta.
L’equip femení del Centre Natació
Mataró, que és el líder en solitari, té un
partit molt fàcil a la seva piscina, ja que
rep (a les 12:45 hores) l’EWP Zaragoza,
que és el cuer sense haver puntuat
encara.
L’equip del Quadis CN Mataró ho tindrà
més complicat, ja que visita la piscina
Pere Serrat de Barcelona on l’espera el
CN Sant Andreu, un equip davant del
qual quasi sempre es viuen partits emocionants i igualats, com el viscut en la
primera volta quan el Quadis va guanyar
per un ajustat 9-8, o com la temporada
passada quan es va perdre allà per 6-5.

NOU ÈXIT DE LA SELECCIÓ ESTATAL DE WATERPOLO. | D. FERRER

Bach, Espar, Gonzàlez i Tarragó
campiones d’Europa
La selecció espanyola amb dotze
jugadores catalanes va derrotar
Rússia en la final
La selecció espanyola femenina
de waterpolo, amb 12 catalanes de 13
jugadores, entre elles les jugadores del
CN Mataró Marta Bach, Anni Espar i
Irene Gonzàlez, i la mataronina Roser
Tarragó (Mediterrani), va aconseguir el
títol europeu en el campionat disputat
a Budapest, després de derrotar en la
final a Rússia per 13-12. Dos dies abans

Atletisme
Marxa Atlètica
Raquel Gonzàlez
campiona de Catalunya
en els 20 km marxa

BCN

ela
rdi

havien derrotat Hongria a la semifinal
per 11-10. Aquest títol europeu és el
segon per a Bach, Espar i Tarragó, que
també s’havien proclamat campiones
del món a Barcelona i subcampiones
olímpiques a Londres.
Anni Espar i Roser Tarragó van marcar 15 gols cada una, Irene Gonzàlez 6
i Marta Bach 2. La màxima golejadora
d’Espanya, amb 20 gols, i MVP del campionat ha estat Bea Ortiz la jugadora
del CN Terrassa.

L'EXPOSICIÓ A L'ATENEU DE MATARÓ. | JGN

Inauguració de l’exposició dels 50
anys del Cros Ciutat de Mataró
El passat cap de setmana es va disputar
al Vendrell el Campionat de Catalunya
de marxa en ruta i la mataronina Raquel
González es va proclamar campiona
per setena vegada. Va guanyar amb
un temps de 1:32:02, amb més de cinc
minuts d’avantatge sobre la també
internacional Mar Juàrez (Manresa) que
va arribar amb 1:37:19.

El passat dijous dia 23 de gener a
la tarda es va inaugurar a la Fundació
Iluro l'exposició amb motiu de la celebració del 50è Cros Ciutat de Mataró,
que tindrà lloc el pròxim dia 9 de febrer.
L’ha muntat el Grup Atletisme Lluïsos,
organitzador des de l'any 1970 del Cros
i està centrada en la història del cros,
però també recull imatges de la història
del club en general.
Durant l'acte, presidit per l’alcalde

David Bote, es van lliurar distincions
als últims presidents del club (Antoni
Colomer, Joan Barba, Jospe Vizcañino,
Francisco Lancho, Pedro Martínez i José
Ríos), i també a Antoni Cruañas, Anastasi
Codosal i Antoni Castilla, per la seva entrega al club, i a la Federació Catalana i a
l'Ajuntament de Mataró pel seu suport
als Lluïsos i al Cros Ciutat de Mataró.
L'exposició estarà oberta durant un
mes fins al pròxim 23 de febrer.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.3
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Bàsquet
Lliga EBA (C-B)

GRAN TRIOMF A CASA. | DANI FERRER

Victòria de pes de la UEM G. Homs
La UE Mataró Germans Homs tenia
una cita complicada aquest cap de setmana amb la visita del classificat al Josep
Mora. El marcador va estar igualat fins a
la mitja part, però en la segona meitat
els mataronins van dominar el partit per
acabar enduent-se una victòria important.
El Cornellà va imposar-se en el primer
quart (15-18, 10'), però els mataronins
van ser superiors en el segon període
i van aconseguir arribar a la mitja part
amb el marcador igualat (34-33, 20').
A la represa, els homes entrenats
per Charly Giralt van mantenir la bona
dinàmica, cosa que els permetia agafar
un petit avantatge, però no suficient per
estar tranquils (52-48, 30'). Quedaven
per davant 10 minuts on podia passar
de tot. Tot i això, els unionistes van

75 UEM G. HOMS
62 CORNELLÀ
UEM G. HOMS: Cabrera (8), Juanola (16),
Ariño (9), Touré (8), Traver (3) –cinc inicial–
Solé (16), Viñallonga (10), Rodríguez (2),
Ventura (3), Moreno, Cánovas (3).
PARCIALS: 15-18, 19-15, 18-15, 23-14.

ser capaços no només de mantenir-se,
sinó d’ampliar la diferència. Finalment,
els de Mataró van sumar una victòria
lluitada, en un partit on van anar de
menys a més (75-62, final).
Jaume Solé, amb 16 punts, 4 rebots
i 4 assistències, va ser el més valorat
del conjunt mataroní (21 val.). També va
tenir un paper destacat Omaru Touré,
amb 8 punts, 14 rebots i 18 de valoració.

El Mataró Parc Boet acaba amb
la mala ratxa
68 ALMOZARA
74 MATARÓ PARC BOET
M. PARC BOET : Dibba (12), Francisco (3),
Castro (9), Romero (9), Rubio (22) –Puig
(4), Navarro, Niubó (2), Kadji (13).
PARCIALS: 16-25, 26-11, 15-25; 11-13.
IMATGE D'ARXIU. | D.FERRER

Situat en la penúltima posició, el
Boet s’enfrontava diumenge al cuer,
l’Almozara. El partit va tenir alts i baixos

donada la irregularitat de tots dos equips,
i al final van ser els mataronins els que
van imposar-se en el marcador.
El Mataró Parc Boet trepitjava fort en la
seva arribada a Saragossa, establint un alt

L

Es desplacen a Badalona

En z

16a jornada (25 de gener):
Olivar - Sants........................................ 80-73
Valls - Salou .......................................... 70-61
Roser - Sant Adrià ................................83-87
UEM G. HOMS - Cornellà .................75-62
Mollet - Badalonès ..............................85-73
Palma - Barberà ....................................68-78
Tarragona- Castelldefels ....................66-53
Classificació: Tarragona, 29; Mollet,
Sant Adrià i Cornellà, 27; UEM G.
HOMS, 26; Salou, Valls, Castelldefels
i Badalonès, 25; Sants, 22; Olivar, 21;
Barberà, Palma i Roser, 19.
17a jornada (1 de febrer): Dissabte (20
h) la UEM G. Homs visita el Badalonès.

15a jo
Gran
Sant
Lima
ADVI
Clare
Ardoi
Gran

Lliga EBA (C-A)
Eviten l'última posició
16a jornada (26 de gener)
Vic - Martinenc ......................................71-57
Martorell - ARENYS .............................65-51
Sese - Calvià ..........................................68-77
Maristes - Alfindén ............................. 68-59
Almozara - M. PARC BOET............... 68-74
Quart - Igualada .................................. 69-67
Andorra - Esparreguera..................... 69-56
Classificació: Vic, 31; Igualada, 29;
Quart, 28; Martinenc, 27; Sese, 26; Martorell, 25; ARENYS, Maristes, Andorra,
Calvià i Esparreguera, 22; Alfindén, 21;
M. PARC BOET, 20; Almozara, 19.
17a jornada (1 de febrer): Dissabte (19
h) el Boet rep la visita dels Maristes.

nivell en atac i agafant un petit avantatge
en el marcador (16-25, 10'). Una dinàmica que l’Almozara capgirava en el segon
quart, deixant els de Mataró amb només
11 punts en els 10 minuts (42-36, 20').
A la represa, els homes entrenats
per Alberto Peña tornaven a mostrar-se
superiors i retallaven distàncies fins a
col·locar-se per davant (57-61, 30'). En
l’últim quart, fluix per part de tots dos
equips, els de Mataró van aconseguir
mantenir la victòria (68-74, final), trencant la ratxa negativa on havia acumulat
fins a sis derrotes consecutives.
Rubio va ser el jugador més destacat
del Boet, amb 22 punts i 22 de valoració.
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Bàsquet
Lliga Femenina 2
En zona de perill
15a jornada (25 de gener)
Granada - Segle XXI ........................... 69-58
Sant Adrià - Unicaja ............................59-53
Lima Horta - Almeria ......................... 56-49
ADVISORIA BOET - Múrcia ..............59-65
Claret - GEiEG.......................................67-59
Ardoi - Magec Tías..............................68-40
Gran Canària - Barça..........................80-68
Classificació: Sant Adrià, Gran
Canària i Ardoi, 27; Lima Horta, 25;
Unicaja i Barça,24; GEiEG, 23; Almeria i Múrcia, 22; Granada, 21; Segle
XXI, Claret i ADVISORIA BOET, 19;
Magec Tías, 16.
16a jornada (1 de febrer): L'Advisoria
visita el GEieG dissabte a les 18.15 h.
Les mataronines necessiten sumar
punts per sortir de la zona de descens.

Copa Catalunya Fem.
Torna la Copa
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.
15a jornada (1 de febrer): El sènior
femení de la UE Mataró torna a la
pista després de la jornada de descans
a la Copa Catalunya. Dissabte a les
20.15 h, les mataronines s'enfronten
al Sant Adrià, el segon classificat.

BAIXEN FINS A LA PENÚLTIMA LA POSICIÓ. | D. FERRER

L’Advisoria cedeix davant l’UCAM
L'Advisoria Boet torna a perdre i
baixa fins a la penúltima posició. Les
mataronines van tenir un bon inici
de partit, però en la segona part les
visitants van ser superiors i van capgirar el marcador per acabar guanyant.
El partit va començar amb igualtat
entre tots dos conjunts, amb les de
Mataró guanyant el primer assalt
(17-16, min. 10). En el segon quart,
gràcies a un gran treball defensiu, les
dones entrenades per Jordi Vizcaíno
només permetien anotar 10 punts
a les rivals, fet que els donava cert
avantatge al descans (34-26, min. 20).
A la represa, però, els papers van

DEFENSA PERSONAL

ROBERT DE MOYA. | CEDIDA

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

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

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

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

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

65 UCAM MÚRCIA
ADVISORIA BOET: Garcia (5), Arbizu
(8), Vila (6), Hartmann (11), Arias (6)
–cinc inicial– Tejedor (6), Timoner (-),
Checa (7), Ruano (10).
PARCIALS: 17-16, 17-10, 10-19, 15-20.

canviar. Mentre el Boet tenia dificultats en atac, les murcianes es sobreposaven en el marcador (44-45, min.
30). Una situació que les locals no
van poder resoldre en l'últim quart,
en què les visitants van ser superiors.

Duatló · De Moya campió de Catalunya
cadet i Peña subcampió júnior

Dojo
C
Cervantes
WING CHUN - KUNG FU

59 ADVISORIA BOET

El passat diumenge dia 26 de gener es
va disputar a les instal·lacions del Circuit
de Montmeló la X edició del Duatló de
Granollers Circuit de Barcelona i disputant-s’hi els Campionats de Catalunya
de les diferents categories. L'equip del
CN Mataró va estar-hi present amb un
bon grup de duatletes i sobretot del grup
dels joves de categories cadet i juniors.

La competició era sobre la distància esprint, amb 5 km de cursa a peu, 20 km
de ciclisme i 2,5 km de cursa a peu. La
competició va tenir un alt nivell i el mataroní més destacat va ser Robert de
Moya que amb un temps de 55:47 va ser
el 17è de la general i es va proclamar campió de Catalunya en la categoria cadet.
Després van arribar Javi Circujano el 35è
absolut, Pol Peña, que amb un temps de
56:44, va ser el 41è absolut i subcampió
de Catalunya Júnior i Martí Codina el 50è
amb 57:51. Són els quatre que van baixar
de l’hora. Per equip el CN Mataró es va
classificar en 6è lloc.
En noies Paula Balcarce va arribar
la 41a amb 1:20:25.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.5
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Hoquei Patins

EL CH MATARÓ EN RATXA. | D. FERRER-ARXIU

El CH Mataró acaba la primera volta
líder, guanyant al Dominicos
Amb una primera meitat gairebé
perfecta, els de Larrea sumen tres
punts importants a Galícia
El CH Mataró tenia aquest passat dissabte el primer dels dos partits
consecutius a A Coruña, sabent que es
tractava d'un repte complicat, enfrontant-se al Dominicos, un equip amb dos
jugadors veterans que aporten molta
qualitat a la pista. Albert Larrea n'era
conscient i havia preparat al seu equip
per estar molt centrat en la feina que
havien de fer per poder guanyar, que
era aconseguir la solidesa defensiva
necessària per aturar els atacs locals.
Això és la clau que els va permetre emportar-se la victòria, destacant també
un Sergi Grané un cop més esplèndid
sota pals.
La primera meitat mataronina va
fregar la perfecció, seguint el pla de

1
5

CAA DOMINICOS
CH MATARÓ

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

partit establert, i als quinze minuts ja
guanyaven 0-3, amb gols de Cantero,
Florenza i Romero. Abans del descans
encara van arribar dos gols més, amb
Gual transformant una falta directa i
Lladó fent el 0-5, deixant el partit gairebé sentenciat. A la represa l'equip
s'ha relaxat sense voler-ho, sabent que
tenien els tres punts a la butxaca, però
els locals tan sols han pogut marcar el
gol de l'honor a la recta final.

S'imposen a l'Sferic a domicili
Tercera victòria consecutiva del
Mataró, que es troba en un bon
moment de joc
En el segon partit d'aquesta segona
fase, l'equip d'Aleix Castellsaguer va
demostrar el bon moment en el que es
troba, sumant tres punts més després
de marxar ja al descans amb el 0-2 al
marcador, gràcies als gols de Lleonart
i Anglas. Ara mateix amb set punts de
marge sobre el cinquè classificat, ho
tenen bé per acabar entre els quatre
primers equips.

0
2

SFÈRIC TERRASSA
CH MATARÓ

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

OK LLIGA Plata Nord

1

Classificats per la Copa

El Jo

11a jornada (25 de gener)
Tordera - Jolaseta .....................................4-2
Compañia de María - Manlleu .............4-3
Dominicos - CH MATARÓ .....................1-5
Vilafranca - Alpicat .................................. 5-2
Arenys de Munt - Liceo B .......................5-1
Oviedo Booling - Vilanova ....................4-3
Classificació: CH MATARÓ 24; Arenys
de Munt 23; Manlleu i Alpicat 20; Vilafranca 18; Compañía de María 17; Liceo B
14; Oviedo Booling i Tordera 12; Dominicos i Vilanova 11; Jolaseta 7 punts.
Nou desplaçament gallec
Dissabte el Mataró torna a A Coruña,
aquest cop a la pista del Compañía de
María, que en el primer partit de lliga es
va emportar la victòria del Jaume Parera.
Ara els de Larrea es troben en millor
moment, i tot i que sempre costa puntuar
en els desplaçaments llargs, si segueixen
demostrant la mateixa solvència poden
emportar-se els tres punts.

17a jo
Sant
Sant
Gran
La Ro
Sesro
Sant
Esplu
S. Ma

Lliga Nac. Cat. Fem
Continuen amb pas ferm
Classificació Grup 1: Voltregà B 24; Igualada 20; CH MATARÓ 16; Palau Plegamans
B 10; Vilanova B 9; Jonquerenc 5; Sferic
Terrassa 4; Reus Deportiu 2 punts.
Aquest diumenge a les 16:05, en horari
televisat, el Mataró rep al Voltregà B,
que no ha perdut cap partit aquesta
temporada i lidera el grup. És molt complicat però ben segur que, si les d'Aleix
Castellasaguer ofereixen la seva millor
imatge, poden plantar cara i disputar el
partit a un equip fins ara intractable.

Taekwondo
Plata per Toni Moreno a
Alcalà de Henares
El passat dissabte dia 25 de gener es
va celebrar a Alcalà de Henares l’Open
de la Comunitat de Madrid de tècnica
(poomsae) i que el primer dels cinc
campionats puntuables per a la confecció de l’equip estatal que competirà a
Dinamarca en el mundial.
L’escola CD Tonbal va participar-hi amb
cinc competidors: Toni Moreno va guanyar la plata en la categoria màster; Wail
Eddehbi va quedar 7è en cadet, Marta
Montoro 9a en júnior i Óscar Montoro
17è en sènior 1.
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Exclusius habitatges
de 2, 3 i 4 dormitoris
al cor del Maresme
El conjunt residencial està format per 86 habitatges
distribuïts en dos edificis, on destaquen les plantes baixes
i els àtics tipus dúplex amb àmplies terrasses
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social-gourmet

Pista
de pàdel

Piscina

Parc
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Gimnàs

Sala
infantil

Qualiﬁcació
energètica A

Célere
Wish-Alexa

VISITA
VIRTUAL
Avinguda Sant Andreu, 80 esq. Passeig de Xipres
08392 Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)

900 10 20 80

viacelere.com
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4A EDICIÓ DE LA GRAN NIT AMERICANA
AMB LA MILLOR COMPANYIA!

2020

SUPER
BOWL

SAN FRANCISCO 49ERS

KANSAS CITY CHIEFS

DIUMENGE 2 DE FEBRER
A PARTIR DE LES 22:00H (partit 00:30h)

AL BAR ESCORXADOR-CAPGROSSOS (C/HERRERA, 59. MATARÓ)
HAMBURGUESES I MENJAR AMERICÀ | PORRA I SORTEJOS |
ANÀLISI D’EXPERTS | SENYAL DE TV AMERICANA AMB ANUNCIS ...

MITJANS COL·LABORADORS:
ORGANITZA:

COL·LABORA:
Bar Escorxador

ACTE DEL CLUB FOSBURY OBERT A TOTHOM

RESERVA GRATUÏTA (AFORAMENT LIMITAT). + INFO A WWW.FOSBURY.CAT/CLUBFOSBURY
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Handbol
1a Estatal Masculina
El Joventut ja és setè
17a jornada (25 gener)
Sant Vicenç - Sant Joan Despí ........ 24-28
Sant Cugat - JH MATARÓ..................25-28
Granollers B - Palautordera ............. 32-26
La Roca - Poblenou............................. 24-22
Sesrovires - SE Palautordera............ 37-30
Sant Quirze - Banyoles.......................34-21
Esplugues - OAR Gràcia.....................33-35
S. Martí Adrianenc - Montcada .......37-22
Classificació: S.Martí 33; S. Quirze 32;
Granollers B, OAR Gràcia 25; Esplugues
23; La Roca 21; JH MATARÓ 17; Montcada 15; S. Est. Palaut. i Poblenou 14; Sesrovires i S: Joan Despí 12; Palautordera 11;
S.Cugat 10; Banyoles 6, Sant Vicenç 2.

Rival complicat
El dissabte (18 hores) el JH Mataró rep
l'Esplugues un equip que està lluitant
per la 3a plaça, però que ha perdut a
Mataró en les seves últimes cinc visites.

Div. Plata Femenina
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Els dos primers s'escapen
17a jornada (25 gener)
Mislata - Leganés ............................... 24-23
Puig d'en Valls - Morvedre ................19-30
S. Joan Despí - Agustinos ................. 24-25
La Roca - Elda ........................................21-24
Sant Vicenç - Gavà ..............................29-21
Castelló - JH MATARÓ .......................24-21

NOEMÍ PÉREZ OBSEQUIADA EN LA QUE HAVIA ESTAT CASA SEVA. | CJHMATARO

S'acaben dues ratxes sensacionals
El Joventut Synergie va veure trencades, a la pista del segon classificat,
dues ratxes sensacionals, una de sis jornades seguides de calendari guanyant,
i una altra de sis triomfs seguits en els
partits de pista contrària.
La primera part va ser molt igualada,
però amb un parcial local de 4 a 0, que
les va permetre arribar al descans amb
12-10. Després la diferència va pujar als
quatre gols (20-16), però l'equip mataroní no es va rendir. Treballant de manera sensacional en defensa i amb una
gran actuació a la porteria Noemí Pérez
(que havia jugat al Castelló) i de Maria

El JH Mataró rep el dissabte a les 20
hores el BM La Roca, al qual ja se'l va
derrotar al Vallès per 26-29 a la 1a volta..

ALTRES RESULTATS
1a Cat. F: Maresme - Sant Cugat 15-22;
2a Cat. Mas: Vallag - JHM B 29-37; Sant
Fost - Llavaneres 28-25; 3a Cat.: Sabadell B- Llav. At. 24-23; 4a Cat: Laietà
Arg. - Sant Joan Despí C 25-28; 1a Cat.
Juv: JHM - La Garriga 36-19; 1a Cat. Juv
Fem.: JHM- Tàrrega 32-22; 1a Cat. Cadet
Mas: Granollers At. - JHM 31-29; Lliga
Cat. Cadet Fem: S.J. Despí - JHM 38-26;
Lliga Cat. Inf. Fem: Perelló - JHM 22-44.

JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez,
Lídia Bentkib, Laia Argelich porteres; Ona
Muñoz (3), Zara Verdugo, Clara Poo (4),
Maria Murillo (12), Alisa Forné (1), Adriana
Murillo (1), Judith Molins, Claudia Grajal,
Abril Buscà, Berta Vives, Ivet Deulofeu, Laia
Arredondo.

Murillo en atac, va igualar el marcador
a 21 gols, quan en quedaven tres per
al final. Però en aquest tram les castellonenques van estar més inspirades i
van fer un parcial de 3 a 0.

Quaranta-cinc minuts d'exhibició
25 SANT CUGAT
28 JOVENTUT MATARÓ

Classificació: Morvedre 34; Castelló
29; Sant Vicenç 25; Sant Quirze 23; JH
MATARÓ22; Elda 20; Gavà 14; Mislata i
Amposta 12; S.Joan Despí i Agustinos 10,
La Roca 9; Leganés , Puig d'en Valls 8.

Derbi del túnel

24 BM CASTELLÓN
21 JOVENTUT SYNERGIE

SEGUEIXEN EN RATXA. | DANIEL FERRER

El Joventut va arribar a la meitat
de la 2a part guanyant per 13-23
L'equip masculí del Joventut va
guanyat a Sant Cugat per encanrenar
ja cinc jornades sense perdre i situar-se
ja en la setena posició de la 1a Estatal.
L'equip de Sergi Rodríguez va continuar en la seva línia ascendent, sobretot
pel que fa a la tasca defensiva, on va
mostrar una gran solidesa, amb l'afegit
d'una bona actuació dels porters, sobretot d'Edu Calderón. Això, junt amb
una gran selecció en els llançaments

JH MATARÓ: Bassory Tandian i Edu Calderón porters; Pablo Vela (9), Manel Núñez
(1), Jaume Pujol (3), Jan Bonamusa (5), Dani
Aguilera (1), Oriol Vaqué, Bernat Muñoz (1),
Mario Martínez (5), Bernat Bonamusa (3),
Max Ansón i Berenguer Chiva.

i evitant pèrdues de pilota en atac, li
va permetre arribar al descans amb un
clar avantatge de 8-15, que a l'equador
de la segona part ja havia augmentat
fins als deu gols (13-23), enmig d'una
gran exhibició de l'equip groc-i-negre.
Al tram final l'equip local va pressionar a la desesperada, va fer un parcial
de 6 a 0 i va maquillar el resultat fins
als tres gols finals de diferència.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.7
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Futbol
2a Catalana

1

El Cirera puja tres llocs

BUSTOS VAFER L'EMPAT. | DANI FERRER

El Molinos obté un punt d'esperança
Bustos va igualat el gol inicial dels
santpolencs
Bon empat del Molinos davant
del segon classificat demostrant que
la seva classificació podria ser molt
millor. L’equip santpolenc va tenir
més la pilota i va avançar-se, però
l’equip local va replicar de seguida
amb gol de Javi Bustos, aprofitant
un refús dins l’àrea petita. Després
l’equip visitant va dominar però el
Molinos va controlar bé al darrere i va

1
1

MOLINOS
SANT POL

UD MOLINOS: Dani Ramos, Hèctor Deniz,
Artero, Carmona, Jordi Cano (Mamadou 78’),
Javi Fernández (Héctor Urbano 17’), Manrique,
Isra (Saldaña 73’), Bustos, Toni Martín (Aitor
Rodríguez 57’) i Aitor Moreno (Rodri 64’).
crear ocasions clares a la contra, però
ni un ni l’altre equip van poder fer
moure el marcador.

18a jornada (19 gener)
MASNOU - Canyelles............................. 3-2
Turó Peira - Parc ....................................... 1-0
Europa B - Llefià .......................................2-0
Sarrià - Sta. Perpetua ..............................4-3
MOLINOS - SANT POL ............................1-1
Gramenet - ARGENTONA ................... 0-3
CIRERA - Vallbona ..................................3-0
Molletense- PREMIÀ DE MAR .............2-1
SJ Montcada - Montcada ...................... 1-0
Classificació: Llefià 41; Turó Peira 36;
SANT POL i Europa B 35; MASNOU i
SJ Montcada 33; PREMIÀ 31; Molletense 25; ARGENTONA 24, CIRERA 23;
Racing Vallbona, Parc 22; Sarrià 21; Sta.
Perpetua 20; Gramenet 19, MOLINOS
11; Canyelles i Montcada 8.
19a jornada (1/2 febrer)
PREMIÀ MAR - Europa B ............... DS 17 h
ARGENTONA - Molletense ......... DS 17 h
Sta. Perpetua - CIRERA .............DS 17:15 h
SANT POL - SJ Montcada .............DG 12 h
Parc - MASNOU ............................DG 12 h
Racing Vallbona - MOLINOS DG 12:15 h

Desplaçaments assequibles

3
0

CIRERA
RACING VALLBONA

UD CIRERA: Toni Rodríguez, Bernat,
Xavi Jiménez (Ousmane 77’), Juako, Cristian
Romero, Izar, Álvaro Yustos, Agus Campos
(Marc Palau 85’), Kamal (Baba 85’), Ibu
Baldeh, David Gonzàlez (Aleix Tarrés 71’).
L'equip cirerenc va sumar la tercera
victòria seguida i puja fins al 10è lloc,

1
2

LA LLÀNTIA
JÚNIOR SANT CUGAT

LA LLÀNTIA: Pulido, Mamadou, Kanteh,
Traoré, Hassan, Jerreh, David Cano,
Yusupha, Valle (Oumar 60’), Isma (Touré 72’)
i Jalal (Raul 64’),
Després del gran partit que venien de
fer davant del líder, però amb derrota,
l’equip verd va sortir mentalitzat i es
va avançar aviat amb gol de Valle.
Però els visitants van esperar la seva
oportunitat i al voltant de la mitja
hora de la 2a part van capgirar el marcador amb dos gols en tres minuts.

escalant tres places a la classificació.
L’equip local va controlar la situació,
davant un equip que defensava bé,
i es va avançar amb un gol d’Agus
Campos als 30 minuts de partit, aprofitant una assistència d’Alvaro Yustos.
Després, a la represa l’equip local va
trobar més forats i a la mitja hora Ibu
Baldeh va resoldre el partit amb dos
gols en cosa de quatre minuts, que ja
van deixar absolutament tocat l’equip
barceloní.

1
0

MATARONESA
SANTVICENTÍ

MATARONESA: Oliver Leiton, Dembo,
Charro (Alaghie 69’), Miguel, Manga,
Beltrán, Anas (Cantón 89’), Adama (Mendy
62’), Carrasco, Badr, Fouad (Pedro Sosa 62’).
L'equip arlequinat va fer un bon partit, controlant bé el tercer classificat.
Va tenir la sort de veure com el porter
visitant era expulsat dins la primera
part, però després a la segona part els
locals va fallar un penal. Però va acabar trobant premi amb un gol d'Anas
Serrouk en el tram final del partit.

Els dos equips mataronins tenen dos
desplaçaments força assequibles, ja que
visiten equips de la zona mitja-baixa,
els cirerencs buscant la quarta victòria
seguida i els molinencs el primer triomf
com a visitants a la 2a Catalana.
Hi ha bons partits a Argentona, Premià i
Sant Pol, amb rivals de la zona alta.

3a Catalana
Vilassar de Mar B continua com a líder imbatut
18a jornada (26 gener)
LA LLÀNTIA - Júnior ................................1-2
MATARONESA - Santvicentí ............... 1-0
El Vilassar de Mar B continua líder i ha
augmentat l'avantatge sobre el Lloreda
a 7 punts. El tercer és el Young Talent
que ha superat el Santvicentí.
La Mataronesa ha superat a La Llàntia.
Ara són 12è amb 19 punts i 14è amb 17.
En la 19a jornada els dos equips mataronins es desplacen buscant uns punts
molt necessaris per fugir de la zona de
perill, però no ho tindran fàcil, ja que
visiten equips de la zona alta. La Mataronesa juga al camp del Lloreda (segon
classificat) el diumenge a les 12 hores. La
Llàntia a Vilassar de Dalt (6è classificat)
mitja hora més tard (12:30 h).
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Futbol
1a Catalana

s

El Mataró a un sol punt
del segon classificat
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18a jornada (26 gener)
CE MATARÓ - Parets .............................. 3-2
Palamós - Fundació Grama ....................1-2
Mollet - Lloret ...........................................2-2
Girona B- Manlleu .................................. 1-0
Vic - Tona.....................................................1-2
La Jonquera - Guineueta ......................2-2
L'Escala - Júpiter .........................................1-1
Sabadell Nord - Rubí ............................... 0-1
Classificació primera volta: Girona
B 47; Vic 32; CE MATARÓ 31; Palamós
i Fundació Grama 30; Manlleu 28;
Guineueta 27; Rubí 23; Sabadell Nord
22; Lloret i L'Escala 20; Mollet, Júpiter,
La Jonquera 19; Tona 17; Llagostera B i
Parets 10.

DS 17 h
DS 17 h
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Visiten un camp difícil
El CE Mataró el diumenge dia 2 (12 h)
té un desplaçament molt complicat a la
Guineueta, on de moment l'equip local
només ha encaixat 3 gols i ha cedit dos
empats (Grama i Tona). A la primera
volta el Mataró es va imposar per 2-1.
L'última visita allà va ser fa dues temporades i es va treure un empat a 2 gols.
Abans una victòria en la primera visita
la temporada 11-12), un empat (14-15) i
tres derrotes.

Lliga Nacional Juvenil
Gran victòria al Prat
El CE Mataró va aconseguir una victòria
molt important al camp del Prat, un rival
directe en la lluita per evitar el descens.
L'equip groc-i-negre es va imposar per 1
a 3, amb dos gols d'Aaron Vallejo i un de
Musa Drammeh.
Ara el Mataró és 13è amb 19 punts i el
dissabte (18 h) rep el Sant Andreu, que
és 14è amb la mateixa puntuació.

3a Divisió Estatal
Gran victòria vilassarenca
El Vilassar de Mar va obtenir un triomf
de prestigi superant per 2 a 1 el Sant Andreu, que és el tercer classificat. L'equip
del mataroní Alberto Aybar se situa en
8è lloc a només 5 punts de la promoció..
El diumenge a les 16:30 hores visiten
el camp del Banyoles que està fregant
la zona de descens amb 25 punts, set
menys dels que tenen els vilassarencs.

CELEBRANT EL GOLÀS DE FALTA D'AITOR GONZÁLEZ. | DANI FERRER

Triomf treballat amb remuntada
Aitor Gonzàlez va fer un altre gol
magistral de falta directa
El CE Mataró va aconseguir un
treballat triomf davant del Parets, el
cuer de la categoria, i això, conjugat
amb la resta de resultats, ha permès
que l'equip groc-i-negre se situï en el
tercer lloc de la 1a Catalana i a un sol
punt del segon classificat, que és el
que disputa la promoció d'ascens a 3a
Divisió. I el més important és que queda molta lliga i l'equip es va acostant a
l'objectiu de la permanència.
De seguida es va veure que l'equip
paretà venia a totes, i ja en el primer
minut Pol va haver de salvar el primer
gol visitant. Però l'equip visitant va
insistir i es va avançar als vint minuts
amb un bon xut des de fora de l'àrea.
A partir d'allà, el Mataró es va posar
les piles i va començar a dominar la
situació i poc abans del descans Fiti va
empatar resolent un embolic dins l'àrea.
A la represa els dos equips

3
2

CE MATARÓ
PARETS

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Joel Marín,
Dani Prieto, Isma Aguilar, Víctor Yustos
(Uri Martínez 67'), Fiti (Pedro 76'), Aitor
Gonzàlez, Fran Ochoa (Marc Pascual 67'),
Aleix Cirera, Samu Bayón, Toni Paredes
(Sergi Sànchez 76').
GOLS: 21' Alexis (0-1); 38' FITI (1-1); 75' AITOR GONZÀLEZ (2-1); 81' MARC PASCUAL
(3-1); 89' Otman (3-2).

defensaven bé les opcions del contrari i l'equip local es va haver d'avançar
gràcies a un dels magistrals llançaments
de falta d'Aitor Gonzàlez que va entrar
per tot l'escaire.
Aleshores el Mataró ja va tenir més
espais, davant dels atacs desesperats
dels visitants i Marc Pascual va marcar
el que semblava el gol de la tranquillitat. Però el Parets no es va rendir i
encara va ajustar el marcador per fer
patir els locals fins al final.

Trencada la bona ratxa del femení del Mataró
L'equip femení del CE Mataró després de quatre derrotes seguides va caure derrotat per la mínima (1-0) al camp
de la Guineueta, que és el que visitarà
l'equip masculí el diumenge vinent.
L'equip barceloní que havia caigut
derrotat a Mataró en la primera jornada
del campionat per golejada (5-2), va defensar molt bé i va aprofitar una de les
seves ocasions per sentenciar el partit.
El pròxim diumenge dia 2 (17 hores)

l'equip groc-i-negre rep el Martinenc
que és el líder i només ha perdut un
partit.
En canvi el Molinos continua imparable a 2a Catalana. Va guanyar per
0-6 al camp de la Barceloneta i i ja
suma 12 victòries en els 12 partits jugats. Evidentment és líder al final de
la primera volta.
El diumenge repeteix a fora, al camp
del Cabrera, que és el tercer classificat.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.9
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Futbol sala
2a divisió B
Sortida complicada

SEGUEIXEN LÍDERS. | D. FERRER

El Futsal Aliança Mataró venç
còmodament el cuer
El Futsal Aliança va començar el
2020 amb una derrota contra el segon
que escurçava distàncies en la classificació. Aquest cap de setmana, amb
la visita del cuer, els mataronins han
tornat a assaborir la victòria.
Els mataronins van saltar al camp
amb un joc molt intens, pressionant en
defensa i generant ocasions. Al min. 7,
Rafa encetava el marcador i minuts més
tard Llibert i Oriol feien pujar el 3-0.
Tot i el resultat, els visitants generaven
perill de cara a porteria, però eren frenats pel porter local Isaac. Abans d’arribar al descans, Soler col·locava el 4-0.
A la represa, els mataronins van sortir

7
1

FUTSAL ALIANÇA
SANTA COLOMA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Paquito,
Del Barco, Soler (2), Oriol (1), Llibert (1),
Novo, Tolrà, Rafa (1), Joel, Medina (1) i
Kambon (1).

més adormits i els de Santa Coloma van
aprofitar-ho per sumar el seu primer
gol (4-1). El temps passava i el marcador
no es movia. Als minuts finals, els de
Mataró van tornar a trobar la porteria
rival i marcarien tres gols més: un de
Medina, un de Soler i un de Kambon
(jugador que just tornava a pista després d’una lesió de cinc mesos).

El femení sorprèn i guanya al líder
2
4

ESPLUGUES
FUTSAL ALIANÇA

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

DESPRÉS DE LA VICTÒRIA. | CEDIDA

El Futsal Aliança femení tenia un desplaçament molt complicat a la pista de
l’actual líder de la categoria, l'Esplugues.
Un repte que lluny d’atemorir les dones
entrenades per Nicky Dedeu, va servir
per demostrar el seu potencial.
Les de Mataró van començar el partit
molt aplicades en defensa, dificultant el
joc a les locals, però l’Esplugues va avançar-se en el marcador (1-0). Una situació

negativa que les mataronines aconseguien capgirar abans d’arribar al descans
gràcies a dos gols d’Aina i Meritxell.
A la represa, les bones creacions de
les locals feien perillar la victòria visitant, però Meritxell donava esperances
a l'equip amb l'1-3. L’Esplugues, que estava fent un bon joc, insistia i retallava
distàncies (2-3), fent créixer els nervis
en la banqueta rival. Però la sort estava
de part de les visitants. Ariadna, amb el
2-4, sentenciava el partit i confirmava
la victòria del Mataró.

Classificació: FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ, 42; Hospitalet, 38; Barceloneta, 32; Manresa i Martorell, 31; Lleida,
30; CE Sabadell, 28; Cerdanyola, 27;
CN Sabadell, Salou i La Unión, 23; Mar
Dénia, 22; Calvià, 21; Ripollet, 18; Pallejà,
16; Santa Coloma, 10.
19a jornada (1 de febrer): Dissabte (18
h), el Futsal Aliança visita el Martorell.

2a Divisió Fem
Lluitant per la salvació
Classificació: Intersala, 38; Esplugues
i Elx, 37; Castelló, 30; Caldes, 28; La
Concòrdia i Castelldefels, 27; Ripollet,
25; Cervera, 24; Eixample i Almassera,
22; César Augusta, 21; Hospitalet, 19;
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, 17;
Red Stars, 8; València, 0.
18a jornada (1 de febrer): Dissabte a
les 16 h, el Futsal Aliança Mataró rep
l'Almassera.

3a Divisió Nacional
Derrota dura de l'SPALL
El sènior A del Ciutat de Mataró va
veure's superat per l'Arenys de Munt, el
segon classificat. Els mataronins no van
tenir un bon inici de partit, i al minut 1
l'Arenys ja va avançar-se i va seguir ampliant la diferència fins al 4-0. Al minut
20, els de Mataró sumaven el primer
gol, però els locals contestaven amb
tres gols més (7-1), i tot i que El Merrouni va fer el segon no hi havia temps per
capgirar el partit. Dissabte a les 18 h,
s'enfronten a l'Olimpic Floresta.

Hockey Herba
Derrotes dels dos sèniors
El masculí de l’Iluro HC va perdre a casa
davant del Catalònia (1-2) en partit de
l'11a jornada de la 1a Catalana. L’equip
taronja es queda en el 7è lloc del grup i
haurà de jugar la fase de permanència.
Aquest dissabte juga al camp de l’EHC,
segon classificat. El femení va patir la
primera derrota de la temporada i va ser
dura, per 6 a 2, al camp del Júnior C, que
és el líder del grup. Ara l’equip mataroní
baixa al tercer lloc i el diumenge a les
12 hores rebrà el Club Egara, que és el
quart classificat tres punts per sota.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

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

Cultura

www.totmataro.cat/cultura

Per satisfer la concurrència
‘La Rambla de les floristes’: el retorn a Mataró del Teatre Nacional de Catalunya
Crítica de teatre: Comas Soler

Dissabte passat es va encetar la programació estable del
Monumental per a aquest semestre amb una producció del Teatre
Nacional de Catalunya, un fet en si
mateix positiu, tenint en compte la
pila d’anys que feia que cap producte d’aquesta gran institució del país
aterrava a la nostra ciutat.
La sequera l’ha trencat ‘La Rambla
de les floristes’, de Josep Maria de
Sagarra, dirigida per Jordi Prat i Coll,
en una versió estrenada fa tres mesos
a Barcelona i que ara està de gira per
una vintena de poblacions.

Autor mític
Narrador, poeta, periodista, dramaturg, traductor, crític i assagista,
Josep Maria de Sagarra (1894-1961)
és autor d’un ample repertori de
textos teatrals, des de poemes dramàtics, revistes musicals, comèdies, farses o sainets de costums, fins
a drames d’inspiració existencialista i d’altres d’intenció religiosa.
La seva capacitat per complaure
un públic fidel el va portar a tenir
el predomini dels escenaris de la
seva època, a obtenir-ne una bona
rendibilitat econòmica i a convertir-se en un mite popular, de manera semblant a com ho havien estat

De gira
La versió de Jordi Prat
i Coll es va estrenar fa
tres mesos a Barcelona
abans Frederic Soler “Pitarra” o
Àngel Guimerà.
Dintre del difús catàleg de títols
escrits per Sagarra, ‘La Rambla de
les floristes’ és una peça menor. Ell
mateix la va qualificar de sainet en
vers i assegurava que no afegia res
al seu teatre. Es va estrenar el 1935
al Poliorama i des d’aleshores no
ha tingut gens de recorregut en
l’àmbit de l’escena professional, si

Escenografia encertada
La mataronina Laura Clos signa l'escenografia de
l'obra, amb unes grades mòbils plenes de cossis amb
flors que canvien per mostrar l'evolució del temps.
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s’exceptua l’adaptació per a televisió que el 1986 en va fer TV3, amb
protagonisme de Rosa Maria Sardà.

Sainet en vers
Dins del seu difús catàleg
de títols, Sagarra assegurava que 'La Rambla de
les floristes' no afegia res
al seu teatre

Cedida

Vers diàfan
L’obra, situada en el context dels
anys vuitanta del segle XIX, narra
els maldecaps de l’Antònia, una
florista de mitjana edat, coratjosa i
sincera, que es guanya la vida amb
dificultats i ha de donar peixet a
una clientela diversa que compon
l’estampa d’una burgesia decadent de rics ganduls, capellans,
beates, joves calaveres, mantingudes, usurers, missaires amb prostitutes, dones banyudes o polítics
curts de gambals. Al seu costat, sí
que hi apareixen tipus de classe
treballadora que malden per tirar endavant i mirar d’acomplir
algunes il·lusions vitals, però el
que Sagarra dibuixa és una visió
atemporal i escleròtica de la societat. I els elements de crítica que hi
afloren no passen de la facècia o
el tòpic innocu, perquè el rerefons
argumental és del tot conservador:
l’acceptació per part del poble baix
de la seva condició subalterna. Això
no treu que els diàlegs, sobretot de
la protagonista, siguin gratificants

per a l’espectador d’abans i d’ara,
perquè són un exponent diàfan de
la facilitat versificadora de l’autor,
que amb un llenguatge directe demostra el seu domini maquinal del
ritme i la rima.
“Closca”, l’escenògrafa
Per exhumar amb èxit la carcassa
de pàtina vuitcentista que és ‘La
Rambla de les floristes’, Jordi Prat i
Coll ha comptat amb un bon grup
d’intèrprets, entre els quals destaca Rosa Boladeras, que fa una gran
creació del personatge de l’Antònia. Però també ha tingut l’habilitat de no limitar-se a reproduir
com un cromo el registre costumista de l’original i al llarg de la
representació ha creat un segon
pla simultani. Li serveix per evocar
en clau simbòlica el cúmul d’esdeveniments reals de la història
col·lectiva de Barcelona que han
tingut les Rambles per testimoni,
com l’atemptat del 17 d’agost del
2017. A l’encert d’aquesta duplicació discursiva hi contribueix l’escenografia de la mataronina Laura
Clos “Closca”, amb un arbrat de plàtans i unes grades mòbils plenes de
cossis de flors que es canvien per
significar l’evolució del temps en
l’acció dramàtica. Després de tot,
si, com també confessava Sagarra,
aquesta és una comèdia composta amb més farsa que sentiment,
a l’estil d’un encàrrec per satisfer
a tothom, es pot certificar que al
Monumental ho va ben aconseguir. | C.S.

'Les resilients' ja
es pot veure a la
plataforma Filmin

Cristina Madrid.

Aina Comas / Clack

Aviat el documental també
s'estrenarà a TV3
Després d'haver guanyat el premi
Talent Jove a l'In-Edit Festival, 'Les
resilients' ja es pot veure a través de
la plataforma Filmin. També està
previst que el documental dirigit
per Cristina Madrid i produït per
Clack arribi a Televisió de Catalunya
a principis de març. | Red.

Coral Consegal serà
la pròxima directora
d'Els Pastorets

Coral Consegal i Marc Molina.

Cedida

Es tracta de la primera
dona que dirigeix l'obra
Prat i Coll ha comptat amb
un bon grup d'intèrprets,
entre els quals destaca
Rosa Boladeras

Tot 5 i 6 Cultura 1903.indd 3

La mataronina Coral Consegal agafarà a partir de la temporada que ve la
batuta d'Els Pastorets de Mataró, prenent així el relleu de Marc Molina en la
direcció de l'espectacle. Amb una llarga
trajectòria a la Sala Cabanyes, es tracta
de la primera dona que dirigeix l'obra
en els seus 103 anys d'història. | Red.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

ADÚ

UNDERWATER

JUDY

El film narra tres històries en les quals
els seus protagonistes no saben que
els seus camins estan condemnats a
creuar-se.
Direcció: Salvador Calvo.
Intèrprets: Luis Tosar, Anna Castillo. 90
min.

Una tripulació de sis integrants queda
atrapada en una instal·lació submarina,
fet que els posarà contra les cordes.
Direcció: William Eubank.
Intèrprets: Kristen Stewart, Vincent
Cassel. 95 min.

Judy Garland va gaudir de l'èxit, però no
va tenir una vida fàcil. El film se centra
en la faceta més insegura i turmentada
de l'actriu.
Direcció: Rupert Goold.
Intèrprets: Renée Zellweger, Rufus
Sewell. 118 min.

UN MOMENTO EN EL TIEMPO

PARA TODA LA MUERTE

BLISS

Drama romàntic sobre com una família
afroamericana de Florida sobreviu a una
tragèdia inimaginable.
Direcció: Trey Edward Shults.
Intèrprets: Sterling K. Brown, Alexa Demie. 135 min.

José Vicente fa vuit anys que viu a casa
dels pares de la seva parella mentre
intenta trobar feina.
Direcció: Alfonso Sánchez.
Intèrprets: Alberto López, Alfonso Sánchez. 76 min.

Una dona s'endinsa en un món de sexe,
drogues i assassinats a Los Angeles per
completar la seva obra mestra.
Direcció: Joe Begos.
Intèrprets: Dora Madison. 80 min.
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Qui és actualment la persona
amb més premis Goya, amb onze
guardons?

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

Al final de l'escapada
Crítica d'‘El lago del ganso salvaje’, de Diao Yinan
Després d'un eficient film de
gènere negre titulat Black coal
(2014), es referma la consolidació
del director xinès Diao Yinan amb
El lago del ganso salvaje. La pellícula és un trepidant relat policíac protagonitzat per un gàngster
acabat de sortir de la presó que
es veu enemistat amb una altra
facció de la màfia del robatori de
motocicletes i, alhora, assetjat
per la policia, que ha posat preu
al seu cap.
Es tracta d'un estimulant i virulent thriller fatalista, ple de
traïcions, persecucions i enfrontaments. Zhao protagonitza una

Tot Cinemes 1903.indd 3

escapada al límit, fugint sempre
de tots els perills i de les rateres que li paren en una mena
de laberint sense sortida. Enmig
d'aquesta trama que avança sense respir, diferents flashbacks
densifiquen i espesseixen encara
més la cursa particular per salvar la pell, que se solaparà amb
records del passat.
A més a més, amb un treball de
direcció de gran vistositat i una
posada en escena en molts moments prodigiosa, El lago del ganso salvaje serveix també com a
retrat social d'una Xina en transformació. | Joan Millaret / AMIC

Resposta del núm. 1901
Antonio Banderas
Guanyadors:
• Ramon Roselló Valldeperas
• Vero Alonso Sureda

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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Mascotes

Alguns dels gossos que es troben a la Protectora de Mataró.

Antuà Blondé / Fundació Daina

Més de 1.000 animals de la Protectora de
Mataró han trobat casa l'any 2019
Les famílies adoptives han tingut especial interès en els animals més desfavorits
Animals: Redacció

L'any 2019 fins a 2.356 animals (927
gossos, 613 gats, 14 d’altres especies
i 802 gats de carrer) van ser atesos
per la Fundació Daina de la Societat
Protectora d’Animals de Mataró. De
tots aquests, 1.118 animals (592 gossos, 520 gats i 6 d’altres especies) van
ser adoptats i 470 (426 gossos, 42 gats

Tot Mascotes 1903.indd 2

i 2 d’altres espècies) van tornar amb la
seva família gràcies al microxip.
Des del centre apunten que les famílies adoptives han mostrat un interès especial en els animals més desafavorits. De malalts o vells se'n van
adoptar 69 dins la campanya “Els que
ningú vol”, que compta amb suport
veterinari. Amb la campanya “Confia
en mi”, per a animals amb problemes

de comportament, se'n van adoptar
64. A més, també es van adoptar 96
gossos pertanyents a les races anomenades potencialment perilloses,
que han trobat família en el marc de
la campanya “Adopta un GPP”, que ve
amb assegurança de responsabilitat
civil i una ajuda econòmica per a altres aspectes.
Pel que fa a les entrades, la protectora destaca les procedents dels
serveis socials, per motius com abandonament, mort del propietari, maltractament o incapacitat per tenir-ne
cura (23 gossos i 14 gats) o per via
d'ordre judicial (21 gossos i 1 gat).

29/1/20 11:20
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taul a

CONCURS

fatimazohralazibi

#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
“Mis tacos de pollo y carne picada con ketchup, mayonesa y mi salsa secreta”

jordidolader

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

guanya
el premi de
TUBAU
“Rodaballo frito con verduras teriyaki y
mayonesa al wasabi”

El llibre
Los sabores perdidos
La periodista i guionista Raquel Martos signa aquesta
novel·la en la qual la ficció i la realitat s'entrecreuen. A
Los sabores perdidos (Ediciones B, 2019), a més a més,
també hi ha lloc per a les receptes de la xef Gabriela
Tassile, imprescindibles perquè els protagonistes de
la història puguin redescobrir els sabors de la seva
infància. I és que l'obra gira al voltant d'un cap de
setmana en què diverses persones assistiran a un curs
de cuina emocional a la muntanya, ubicat en una casa
allunyada de l'enrenou de la ciutat.
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Consorci Sanitari del Maresme

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

L'Hospital de Mataró utilitza l'art com a teràpia
per a pacients d'oncologia
Es tracta d'una iniciativa que ajuda a plasmar les diferents emocions que neixen
durant un procés de càncer a través de produccions artístiques
Salut: Redacció

Des del desembre del 2019, els
pacients que passen per un procés
oncològic a l'Hospital de Mataró
poden beneficiar-se del projecte
Artteràpia, una iniciativa que busca millorar el benestar emocional
d'aquestes persones.
Aquesta activitat setmanal, que
està impulsada per la Fundació
Nous Cims amb la col·laboració
de la Fundació Kalida, ajuda les
persones a entrar en contacte de
manera molt ràpida i profunda
amb el seu món interior.
A través de l'art, els pacients
oncològics poden plasmar totes
aquelles emocions que poden sorgir durant un procés de càncer,
com per exemple pors, temors o
incerteses.
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Funcionament
Els tallers s’inicien amb una activitat de relaxació i d’introspecció
i, seguidament, els participants
s'endinsen en la seva producció
artística, que pot ser d'arts plàstiques (pintura, dibuix, escultura, fotografia, collage...), expressió escrita (poesia i/o narració),
música, expressió corporal, etc.
L’última part de la sessió es dedica
a la reflexió i es posen en comú les
vivències que s’han experimentat,
posant-hi paraules, dialogant amb
la terapeuta i trobant nous significats a les emocions sentides. El fet
de compartir les emocions amb el
grup i rebre el suport d’artterapeutes ajuda a gestionar les vivències
d’una altra forma.
L’objectiu final d’aquestes sessions és millorar el benestar i l'estat

El projecte "Artteràpia: Som de
qualsevol color"
consta de 12 sessions grupals, d’un
màxim de 8 persones en dos grups.

d'ànim dels pacients, i disminuir
el seu nivell de fatiga, d’angoixa
i d’estrès.
Estudi multicèntric
Amb aquesta iniciativa, l’Hospital
de Mataró se suma a l’Hospital
Althaia de Manresa i l’Hospital de
Terrassa (CST) per participar en la
realització d’un estudi multicèntric
per avaluar l’impacte de l’artteràpia en la vida de les persones amb
càncer. | Red.
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Imatge d'arxiu d'un dels cursos per a entitats.

Aj. Mataró

Cursos i tallers formatius per a entitats
Són gratuïts per a les entitats registrades a l'Ajuntament de Mataró
Formació: Redacció

Mataró ha fet públic el catàleg formatiu del segon semestre per a les entitats sense ànim de lucre que constin
al registre municipal. Hi ha disponibles
cinc cursos programats per l'Agència de
Suport i Serveis a les Entitats, i un taller
informatiu per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud de subvenció municipal 2020 per a entitats (6 de febrer).
Els tallers són gratuïts i cal inscripció
prèvia (participacio@ajmataro.cat).
Gestió d'emergències (10 i 17 de febrer): es donaran les eines sobre com
evacuar correctament un espai i organitzar-se entre els membres de l'entitat.
Organització d’esdeveniments en
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clau comunitària (24 i 26 de febrer
i 2 i 4 de març): formació per aprendre a organitzar esdeveniments des
d’una perspectiva comunitària, tenint
en compte les normatives existents i
els tràmits a tenir en compte.
Aturada cardíaca (5 de març): sessió
divulgativa i pràctica per conèixer
l'aplicació de tècniques de suport
vital bàsic, els protocols de referència vigents i la legislació aplicable,
i el funcionament de l'aparell DEA.
Captació de fons públics no municipals (9, 11 i 16 de març): sessions
informatives per participar en convocatòries de subvencions no municipals, per contribuir a la gestió i

enfortiment per garantir la viabilitat
de l'entitat i la seva continuïtat amb
les màximes garanties. A més, es facilitaran eines de millora de gestió
econòmica i financera, i s'ajudarà a
conèixer estratègies i eines de captació de fons privats.
Edició de cartells (17 i 19 de març):
formació participativa i pràctica per
donar les eines a les entitats amb les
quals puguin elaborar cartells de manera autònoma i fàcil. Hi haurà dues
sessions. Per a la primera, en què es
treballarà amb Word, caldrà tenir un
nivell bàsic d'ofimàtica. Per a la segona sessió, on s'ensenyarà a dissenyar
amb el programa online Canva, caldrà
tenir un nivell mitjà d'ofimàtica.| Red.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENTA
VENDO OWERLOK y dos de repuntar.
653.703.760
COMPRAMOS ANTIGUEDADES
j u g u ete a nt i g u o, m u ñ e ca s,
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
SEÑORA RESPONSABLE BUSCA
piso de particular a particular. Barrio
Cerdanyola. 603.548.561
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
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
MALGRAT LLOGO HABITACIÓ a
jubilat/a amb pensió completa.
609.361.512
TREBALL
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
CUIDO PERSONAS MAYORES,
limpieza, hogar. Experiencia.
Referencias. 623.214.085
CUIDO PERSONAS MAYORES por
horas. 722.756.582
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA,
cuidado mayores, canguro, plancha.
632.335.670
BUSCO TRABAJO CUIDADO persona
mayor, limpieza. 698.346.765
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TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
693.505.921
BUSCO TRABAJO INTERNA o
externa, para cuidado mayores.
722.842.330
CHICA BUSCA TRABAJO cuidar
personas mayores. 623.373.294
CHICO BUSCA TRABAJO personas
mayores, ayudante paleta, pintura.
623.368.123
CHICO BUSCA TRABAJO personas
mayores. 656.913.560
CHICA BUSCA TRABAJO interna,
externa, por horas. 684.419.449
MUJER BUSCA TRABAJO limpieza.
631.163.881
SEÑORA CUIDA PERSONAS mayores.
Disponibilidad. 697.399.401
BUSCO TRABAJO CUIDANDO
mayores. 631.831.886
PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
GRUP D'HAVANERES Mestre d'Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
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Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
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info@totmataro.cat
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CENTRE: Publicitat Fermalli Maresme:
Muralla Sant Llorenç, 2
PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS:
Ps. Carles Padrós, 91

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

PROFESSIONALS
TOT BODA. Música per a cerimònies.
Concerts lírica. Classes de ball per a
nuvis. Animacions. 686.120.178
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
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
HSB, REFORMES en general, construcció civil, lampisteria, fusteria,
pintura, projectes, permisos d'obra,
cèdules d'habitabilitat, decoració
d'interiors, manteniment comunitats.
Qualitat i compliment és el nostre
lema. Pressupost sense compromís.
690.922.551
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
PALETA 697.685.580
PALETA PINTOR. 653.796.506
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Econòmics
PROFESSIONALS
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
desmontaje de muebles. 20€/hora.
698.645.233/610.627.821 WhatsApp
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA
responsabilidad, limpieza. Excelentes
acabados 629.988.598
M U DA N Z A S EC O N Ó M I C A S .
692.021.141
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
TAROT
ESTHER VIDENTE. Lectura cartas
españolas, solución problemas,
desbloqueos. Concertar horas.
Mataró. 640.376.805
VARIS
SRA. 56 AÑOS. Busca amistades
para salir andar, yoga. 646.268.814
CONTACTES
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

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

BANNER INVERTIT: 35€*

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

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

GUANYADOR CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
Laura Novellas Viñals
Paraula invertida (1901):
Verticals

Adreça web del banner invertit:
www.amidacocinas.com

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

29/1/20 18:05

Sin título-4 1

24/4/18 17:59

Llar
T'agradaria renovar
la cuina?
Amb aquests consells i idees podràs
millorar-ne l'aparença de manera fàcil
i sense haver-hi d'invertir gaire temps
ni diners
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La cuina és una de les habitacions on més es nota el
pas dels anys, però modernitzar-la completament suposa un gran esforç. Si aquesta opció no està al nostre
abast, hem de saber que fent-hi alguns canvis, fàcils i
assequibles, podem donar-hi un toc totalment diferent.
Parlem d'aspectes com la il·luminació, el color o detalls
com els poms dels armaris o el tipus d'aixeta.

29/1/20 15:47
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Posa-hi una bona
il·luminació
Cada vegada fem més vida a la
cuina i hem de tenir en compte que
cadascuna de les activitats que hi
tenen lloc requereixen utilitzar la
il·luminació més adequada.
Cuines: AMIC/Redacció

Normalment, trobem els principals punts de llum
al sostre de les habitacions, però això no vol dir que
siguin la millor opció. Depenent de la zona i l'activitat
que hi duem a terme, necessitarem complementar o

millorar aquesta il·luminació. La cuina, per exemple, és
un dels casos en què haurem de parar especial atenció
als diferents espais per poder treballar-hi correctament.
Si la cuina és exterior, no hi ha res millor que aprofitar la llum natural, i deixar que la il·luminació
artificial sigui només un complement per als dies
o els moments més núvols. Una bona idea són, per
exemple, els focus encastats al sostre.
Pel que fa a la zona de treball, hem de tenir en
compte que a l’hora de tallar els aliments necessitarem una llum puntual i directa que no faci ombres
que puguin impedir-nos la visió. En aquest sentit,
l'opció més idònia són les finestres de llum sota dels
armaris superiors, ja que ofereixen molta llum sobre
el marbre sense enlluernar-nos.
En altres zones de treball, com l’armari del rebost
o el de neteja, podem optar per incorporar-hi punts
d’il·luminació pròpia que ens facilitin l'ús que en
fem. En aquest cas, el més adequat és instal·lar unes
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bombetes LED d’activació automàtica que s'engeguin
quan obrim les portes.

Cuina oberta
Quan la cuina és oberta, també hem de tenir en
compte la il·luminació al saló o menjador. En primer
lloc, hem de tenir en compte una il·luminació independent de la cuina, ja que no requereix la mateixa
llum cuinar que menjar. En aquesta zona, la llum ha
de ser més tènue i suau, i també més càlida.
L’ideal en aquest cas és ubicar un sol punt de llum
sobre la taula principal, la mida i potència del qual
dependrà sobretot de la grandària de l'habitació. Si
és més aviat petita, podem posar-hi una sola bombeta. Si, en canvi, necessitem il·luminar més espai,
podem optar per una làmpara amb diverses bombetes, i afegir en algun racó una llum de peu.
L'altura a la qual decidim penjar el llum, entre el
sostre i la taula, també condicionarà la intensitat de
llum que es reparteixi per l'habitació. | AMIC/Red.
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Llar

Com si fos nova
Renovar la cuina és una inversió molt
important que no totes les famílies poden
permetre's. Tot i això, hi ha algunes
opcions per millorar i modernitzar la
cuina sense que suposi una gran despesa.
Parlem, per exemple, de renovar-ne el
color o de canviar-hi petits detalls.
Cuines: AMIC/Redacció

Un dels passos més senzills per donar un canvi d'aire
a una habitació és repintar-la d'un color diferent. En una
cuina, podem optar per donar un toc de color a les parets
si són de guix, o jugar amb els armaris si són de fusta.

El primer que haurem de tenir en compte és el to que
hi volem posar. Si disposem de poca llum natural, el
més encertat serà que el color que escollim sigui més
aviat clar. Altrament, podem arriscar una mica més.
Alguns dels colors que us recomanem són el blau, el
verd oliva i el beige, tres colors molt mediterranis i que
transmeten calma i serenor.
Per als dos primers, que són colors que poden arribar
a saturar, és recomanable que la intensitat sigui baixa i
que triem un lloc concret on aplicar-los: una de les parets (per exemple la de sobre la zona dels fogons) o en
els armaris. Del beige, un color més clàssic i suau, en
podem abusar més. Tots ells, combinats amb el blanc,
faran de la cuina un espai natural i acollidor.

Parquet a la cuina?
És una opció que cada vegada suma més adeptes, però
que encara provoca dubtes a l'hora de renovar la cuina.
Sobretot quan es tracta de cuina oberta, l'opció més senzilla
moltes vegades és continuar amb el mateix terra, ja que
el canvi de material en un espai obert no sempre encaixa
bé. Això sí, ens ajuda a diferenciar els diferents espais.
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El principal inconvenient del parquet a la cuina
és el manteniment. L'aigua i els rastres d'aliments
poden malmetre la fusta, mentre que si hi posem
rajola és més fàcil de netejar i es manté millor. Però
si seguim decidits a incorporar-lo, una opció és utilitzar una catifa, per exemple les viníliques, a la zona
de la pica i els fogons, que és la zona més sensible
a fer-se malbé.

Tipus d’aixetes de cuina
Una altra manera de donar un toc diferent a la nostra
antiga cuina és amb els detalls: interruptors, tiradors
dels armaris o l'aixeta. D'aquestes últimes n'hi ha de
diferents models, no només pel que fa a l'estètica sinó
també la seva funcionalitat:
• Aixetes monocomandament: aixeta que té només
un comandament que permet que regulem el raig d’aigua i que a més puguem escollir entre aigua calenta o
freda, girant cap a la dreta o l’esquerra.
• Aixetes bicomandament: tenen dos comandaments
que serveixen per triar si volem aigua freda o aigua
calenta.

29/1/20 15:47
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HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

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

• Aixetes monobloc: tant les aixetes
monocomandament com les que són
bicomandament poden presentar-se
en aquest tipus d’aixeta “monobloc”,
que tindrà a veure amb un disseny
que disposa l’aixeta en una sola peça.
• Aixetes de canó extraïble: es poden estirar, de manera que podem
utilitzar-les com si es tractés d’una
petita mànega o aixeta de dutxa. Són
pròpies de moltes cuines que tenen
un estil o disseny modern.
• Aixetes de canó basculant: tenen un canó bastant alt que podem
moure amb facilitat i permeten que
les col·loquem en llocs on tenim una
finestra o armari que puguin molestar-nos quan les fem servir.
• Aixetes termostàtiques: són més
específiques a l’hora de regular la
temperatura de l’aigua.
• Aixetes osmosi: són potser de les
més modernes que hi ha actualment
al mercat. Tenen dos canons d’aigua,
un d’ells per netejar els aliments,
fregar la vaixella o netejar l’aigüera,
i l’altre destinat al consum humà. |
AMIC/Red.
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Aj. Argentona

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

La biblioteca municipal Joan Fontcuberta i Gel
s'acosta als 3.000 usuaris
Aquest 2020 serà el sisè any des que Ajuntament d'Argentona va assumir plenament
la gestió del servei municipal
Equipaments: Arg.com

La biblioteca municipal Joan
Fontcuberta i Gel inicia el seu sisè
any des que l'Ajuntament d'Argentona va assumir plenament la gestió
del servei. Aquest aniversari coincideix amb el fet que ja són 3.000
els usuaris que disposen de carnet
de la biblioteca.
Xifres a l'alça
El balanç i les dades registrades pel
servei assenyalen que, diàriament,
l'equipament rep un centenar d'usuaris de mitjana, el 85% dels quals
estan empadronats a Argentona.
El servei de préstec de llibres i documents de la biblioteca ha experimentat un creixement notable, que
supera el 200% en relació amb el
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2014, primer any d'activitat. L'any
passat es va assolir la xifra de 10.732
documents en préstec. Les principals demandes se centren en narrativa per a adults i contes infantils.
El tercer lloc l'ocuparia el fons
cinematogràfic de la biblioteca.
El 2014 va obrir portes sense cap
títol en aquest apartat i actualment
ja disposa de gairebé 4.000 documents audiovisuals.
Activitats i trobades literàries
Pel que fa a les activitats consolidades que es duen a terme a la
biblioteca, destaquen les familiars,
amb programació d'hores de contes
i tallers infantils, generalment els
dissabtes. Les activitats literàries
per a adults són un altre dels punts
forts, amb una assistència cada

El 85% dels usuaris
estan empadronats
a Argentona
cop més nombrosa. La biblioteca
també ofereix els seus espais per
a trobades amb autors, ja sigui a
través de presentacions de llibres,
com la Tardor Literària del Centre
d'Estudis Argentonins, o altres activitats de caràcter divulgatiu: xerrades i conferències, tallers i espais
expositius, etc. | Arg.com

29/1/20 11:17
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Primeres reaccions polítiques a
la decisió de suspendre el PFI

André Ricard
dissenyarà el càntir
de l'any

Aula dels Programes de Formació i Inserció.

André Ricard.

Arg.com

Pere Tordera / Diari Ara

El PSC condiciona el vot als pressupostos al
manteniment dels Programes de Formació i Inserció

És l'autor de la torxa de
Barcelona 92

La decisió de suspendre els
Programes de Formació i Inserció
(PFI), anunciada pel govern en l'última Reunió de Poble, ja ha generat
la primera reacció política. El PSC
ha emès un comunicat en el qual
anuncia el seu vot contrari al pressupost del 2020 si el govern manté

L'autor de la torxa que sostenia Epi,
just abans de l'encesa del pebeter dels
Jocs de Olímpics de Barcelona, signarà el càntir de l'any 2020. Es tracta
d'André Ricard, dissenyador de peces
famoses com la vaixella Compact, la
batedora Moulinex o la pinça Arce,
entre altres. El director del Museu
del Càntir, Oriol Calvo, ha explicat al
programa "A mig matí", d'Argentona
Ràdio, que "el llistó estava molt alt
després de l'èxit del càntir del 2019,
obra de Miguel Milá". És per això que
han volgut optar per un dissenyador
de renom, de la mateixa generació
que Milá i també guardonat amb el
Premi Nacional de Disseny.
Recentment s'han conegut més
detalls sobre l'Argillà d'aquest any: se
celebrarà del 3 al 5 de juliol i França
serà el país convidat, que hi aportarà 15 ceramistes contemporanis
molt destacats. Per primera vegada,
a la zona del país convidat es podria
ampliar l'oferta amb productes turístics per fer-ne promoció, com ara
alimentació. Tot i això, el director
del Museu del Càntir, Oriol Calvo, ha
assegurat que l'objectiu principal és
promocionar la ceràmica francesa,
que, tot i no tenir una extensa tradició, "ha sabut fer un salt qualitatiu" en
ceràmica contemporània. | Arg.com

la decisió de suprimir els PFI. La
portaveu socialista, Susana López,
considera que la suspensió d'un servei, abans d'haver creat l'alternativa,
és un error i rebutja l'argument de
la davallada d'inscripcions. Malgrat
això, creu que encara hi ha temps
per reconduir la situació. | Arg.com

Problemes d'abastiment
d'aigua a Sant Jaume de Traià

Alguns dels veïns a Sant Jaume de Traià.

Arg.com

Els veïns insten el consistori a esbrinar si alguna gran
empresa del polígon nord fa un ús fraudulent de l'aigua
Els veïnats de Sant Jaume de Traià
i la Pujada ja fa un mes i mig que tenen problemes de subministrament
d'aigua. Els mateixos veïns sospiten
que l'ús fraudulent de l’aigua, per
part d’alguna de les empreses del polígon nord, podria estar al darrere de
les baixades dràstiques de la pressió
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que estan patint i que els deixa sense
subministrament durant hores. A la
Reunió de Poble, el portaveu de l’associació per a la preservació de Sant
Jaume de Traià, Oriol Marfà, lamentava que Aigües d'Argentona encara
no hagués pogut establir un vincle
de causa-efecte. | Arg.com
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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)

Amb la quadratura Venus/Mart, pots sentir
una forta atracció per algú, però que no es
pot manifestar en aquest moment. Possible
retrobament amb una amistat del passat.

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

Si véns d'una etapa monòtona, ara s'inicia un
període més actiu i també més productiu, econòmicament parlant. Cuida't de cops o petits
accidents, per culpa de les presses.

BALANÇA: (Del 24/9 al 23/10)

Mart, transitant per la teva Casa III, pot fer
que et penedeixis d'alguna cosa que dius. Això
pot afectar, especialment, al sector laboral,
on pots viure alguna tensió.

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

Mart a la Casa XII, inclina a no poder expressar
alguna cosa de gran importància i això et pot
inquietar. Sembla que és un temps d'espera,
pel que fa a qüestions laborals.

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

Compte amb les discussions amb amics per
assumptes trivials o diferència d'opinions.
Venus amb Neptú, facilita la teva percepció
subtil de les coses i augmenta l'empatia.

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

Etapa de dissenyar i planificar. Si et sents
avorrit de la monotonia, faràs el possible per
fer canvis a la teva vida. No deixis d'atendre
les obligacions financeres.

LLEÓ: (Del 22/7 al 23/8)

Vols sortir-te amb la teva i això et dóna problemes. Potser val més tenir pau, que la raó.
Projecta't en allò que t'agrada i et dóna plaer,
no perdis temps en discussions.

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

Amb Sol i Mercuri a Casa VI, sembla que poses
més energia en el sector laboral. La salut passa
per proves o gestions per la seva millora, o
per fer-ne un bon manteniment..

ESCORPÍ: (Del 24/10 al 22/11)

Possible tensió entre la teva família i la parella,
per alguns desacords. Expresses l'afecte de
manera romàntica i delicada. Vius moments
entranyables amb els fills..

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

Amb Mart, encara al teu signe, segueixes combatiu i no dubtes en posar límits a qui no et
respecti. Estàs projectat en el futur. Tens plans
i els hi vas donant forma..

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

Tot i que les coses es mouen, tens dubtes i
pors, que no comparteixes amb ningú. Aprofita
aquests moments d'introspecció per estructurar els teus passos amb més precisió.

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

Pots despendre un encant especial, i els altres
t'ho faran saber. Molt creatiu, expresses el teu
món emocional. Un assumpte laboral sembla
que ve amb una mica de retard.

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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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

PLA D’EN BOET (Ref. 336652)

85m2 molt lluminós. 3 hab. 1 bany,
gran menjador amb sortida a ampli
balcó amb vistes a mar i cuina
independent amb sortida a galeria.
Calefac. i tancaments d’alumini.

165.000€

T

EIXAMPLE (Ref. 336985) Pis de
105m2. 4 hab. exteriors, 2 banys,
cuina independent. Finca amb
ascensor. Tancaments d’alumini,
parquet i calefacció plaça de pàrquing inclosa en el preu.

T

250.000€

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
SANT Cebrià DE VALLALTA
(Ref. 347215). Casa de disseny,
130m² construïts, 4 dorm. dobles,
2 banys complets, cuina i terreny
amb piscina. Parcel·la de 600m².
290.000€ Abans 320.000€

T

VIA EUROPA (Ref. 339692).
Pis de 70m² amb ascensor, 2
dorm. dobles, bany complet,
cuina y saló-menjador. AA/CC
amb bomba de calor, alumini i
calefacció. Piscina comunitària.
191.000€ Abans 196.000€

T

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

8438

CERDANYOLA SUD (Ref. 339776).
Pis de 3 dormitoris saló menjador cuina independent amb
sortida a galeria, bany de 3 peces
amb plat de dutxa.

73.500€

T

CERDANYOLA SUD (Ref. 338939).
Pis de 3 dormitoris saló menjador cuina independent amb
sortida a galeria, bany de 3 peces
amb plat de dutxa.

T

87.000€

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

*HIPOTECA AL

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

100%

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

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

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

www.totmataro.cat/maresme

Més de 40 milions d'euros en danys: el cost del
temporal Gloria al Maresme
Els representants de 22 municipis de la comarca van reunir-se dimarts en un
Consell d'Alcaldes extraordinari per fer un primer balanç dels desperfectes
Maresme: ACN / Redacció

Reparar els danys que el temporal
Gloria ha provocat al Maresme costarà
un mínim de 40 milions d'euros. Així
es desprèn del Consell d'Alcaldes extraordinari que es va celebrar dimarts
a Mataró i en què els representants de
22 municipis de la comarca van fer un
primer balanç dels desperfectes causats
per la borrasca. Tot i això, la previsió és
que aquesta xifra s'incrementi, ja que
encara hi ha zones molt malmeses on
ha estat impossible accedir.
La Tordera, la zona més afectada
Dels 40 milions d'euros, un total de
25,5 milions d'euros corresponen a
les tres poblacions de la conca de la
Tordera: Palafolls, Tordera i Malgrat
de Mar, que són les que han resultat
més perjudicades. El desbordament del

Tot 1 Maresme 1903.indd 2

riu va afectar diverses infraestructures,
com el pont per on passa l'R2 o el que
connecta Malgrat amb Blanes per carretera. El temporal també va destruir
part del front marítim de Malgrat de
Mar i va inundar els camps de conreu
de la zona, deixant els agricultors locals
pràcticament "arruïnats".
A la resta del Maresme, el Gloria
també va fer malbé el front marítim
de la majoria de poblacions, des de
Pineda de Mar (on la platja i el passeig
van quedar destrossats i on l'aigua va
arrasar un carril bici) fins a Mataró i el
Masnou, on es calcula que el cost per
reparar les platges i el passeig marítim
serà d'1,4 milions d'euros. En altres
punts, com Arenys de Mar, la llevantada ha malmès les rieres canalitzades i ha arrossegat tones de brossa.
Una altra de les preocupacions que
es van posar sobre la taula van ser

els problemes de mobilitat que es
deriven de les conseqüències de
tenir una línia de tren a primera
línia de platja. En aquest sentit, a
la trobada es va plantejar la possibilitat de traslladar o soterrar l'R2 i
es va demanar al Ministeri "que es
posi les piles".
Altres peticions
Durant el Consell d'Alcaldes també
es va plantejar transformar l'N-II
en una via lenta de naturalesa interurbana, eliminar els peatges de la
C-32 en el tram del Maresme, exigir
un nou model tarifari de transport
públic i una inversió per estabilitzar
les platges del Baix Maresme, així
com un estudi per analitzar quines
fórmules naturals són més adequades per garantir la preservació del
litoral de l'Alt Maresme. | ACN/Red.
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T. 937 965 148

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

ES HORA DE
S
CON NOSOTER PROPIETARI@!
RO

5365

Ref. 2547
T
ZONA
PLA D'EN BOET:

OPORTUNIDAD! PLANTA BAJA MUY BIEN
CONSERVADA: Dispone de 3 habitaciones
(1 es doble), tiene 1 baño completo con
ducha, la cocina de fórmica, los exteriores
€ de aluminio. (C.E. EN TRÁMITE).

127.000
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. 1455
ZONA
CENTRO:

T

bitaciones, 1 baño completo y aseo, cocina
lacada blanca, terraza de 15m2 y balcón
€ exterior. (C.E. EN TRÁMITE).

260.000

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

PISO CERCA DE PLAZA STA. ANNA DE
115M2 CON TERRAZA: Distribuido en 3 ha-

937 965 148
29/1/20 9:43

Perfil
Xavi Martínez,

viure de la veu
Perfil: Gisela Ferrer

Doblador des de fa quatre anys i raper, en Xavi
Martínez explica que des d'adolescent ja sabia que es
volia dedicar a la veu. “Als 16 vaig començar a estudiar
doblatge amb en Roger i en Joan Pera, pare i fill, i als 17
vaig fer la meva primera convocatòria”, explica. Fins
ara, ha treballat en diverses produccions d'animació
japonesa (Re:Zero o Black cover), sèries com El perfume (Netflix) o Un poble francès (disponible a TV3) o
sèries infantils (Pinky Malinky). “M'ho passo massa
bé davant d'un faristol, puc fer tot el mico que no puc
fer pel carrer perquè em mirarien estrany”, bromeja.

Aposta personal
Als 11 anys, la “pressió” de l'ESO va impulsar-lo a refugiar-se en la seva llibreta i va començar a escriure

Mamant rap des de petit
Martíenz escoltava Eminem, Black Eyed Peas, The Marshall
Mathers LP i Sum 41 des de ben petit, a través del seu
mp3. El 'culpable' que l'entrevistat s'endinsés en aquest
gènere musical va ser el seu pare, que és segurament el
seu principal fan. “Vaig començar a escoltar rap amb 5 o
6 anys pel meu pare, que escoltava 'The Eminem show',
el quart àlbum d'estudi d'Eminem”, recorda.

www.totmataro.cat/perfil

lletres, i el 2019 va complir un dels seus somnis: publicar un àlbum de rap. El procés va ser “dur i cansat”
per les dificultats de coordinar-se amb el productor,
amb la feina i amb els mals de coll durant els gairebé
11 mesos que va durar, però “ho tornaria a fer 1.000
vegades”, assegura. En els 12 temes que componen
l'àlbum, tots ells disponibles al YouTube, Cakos [nom
musical] plasma els seus pensaments i també alguna
vivència pròpia. “El rap és amb diferència l'estil musical
amb el qual més idees i pensaments pots presentar per
segon”, apunta. El tema Salta, per exemple, amb més
de 50.000 visites a YouTube, “és un atac a la indústria
musical, per com ens obliguen a escoltar un tipus de
música o com els segells modifiquen gairebé el genoma
de l'artista per fer-lo com volen”, explica. El mataroní
afirma que no es talla ni un pèl a l'hora d'expressar-se,
un fet que li ha portat crítiques però que no el frena.
“Jo segueixo ferm al meu estil”, assegura.
En la seva música, Cakos beu d'artistes com Eminem
o Linkin Park, els seus grans referents. “Si escoltes bé
el disc i tens els mateixos gustos que jo, notaràs que
hi ha moltíssimes referències al rap i el rock populars.
Kamikaze, l'últim disc d'Eminem, és una gran influència, sobretot per la cançó Automaquia”, declara.

Daniel Ferrer

APUNTS
Un referent: Eminem i Linkin Park.
Una cançó: 'Breaking the habit' de Linkin
Park.
Un somni: Viure de la música si volgués,
i comprar-li un pis a Blanes a ma mare.
Un racó de Mataró: El carrer Jaume
Recoder, on vivia de petit.
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