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Repunta la inseguretat
Durant el 2019, els delictes van augmentar un 7,7% a la ciutat,
amb un increment significatiu dels robatoris en comerços
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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 EN ESTAT
IMPECABLE!

BONA COMPRA!

T
Ref. 13074 PERAMÀS/Z. RDA. O’DONNELL: Finca amb ascensor. Bon pis de 72m2. Saló 22m2 ampliat. Cuina ben equipada.
Galeria annexa. 2 dormitoris (abans 3). Bany. Terres ceràmics.
Calefacció + a /cond. Fusteria roure. Excel·lent compra!!

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

157.000€

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

propers i de confiança

www.sucasa.es
82.000€

89.900€

T
E
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PIS ASSEQUIBLE!

TOTALMENT EXTERIOR!

Ref. 13031 MOLINS: Últim pis sense veïns a dalt. Alt,
exterior i boniques vistes. 3 dormitoris. Saló lluminós.
Balcó. Cuina estat original. Bany amb dutxa. Pis per
acabar d’actualitzar. Excel·lent relació preu/zona!!.

Ref. 13012 CERDANYOLA: Reformat. Sobre av. àmplia,
vistes clares. 3 habitac. Saló menjador molt assolellat.
Cuina bones mesures. Impecable. Bany amb dutxa. Terres de parquet. Preu realment assequible!!

160.000€

169.000€

T

T

PIS BEN EMPLAÇAT!!

CASA DUNIFAMILIAR!

Ref. 13056 PERAMÀS/PL.CATALUNYA: Pis alt i perfectament orientat. Les seves millors qualitats: Llum +
distribució. 72m2. 3 dorm. Saló 20m2. Balcó. Cuina bon
estat. Bany actual. Fusteria cedre. Preu interessant!!

Ref. 13060 CERDANYOLA NORD: Qualitats molt valuoses!!. Casa cantonera, local 60 m2 aprox. amb persiana + habitatge sup. 3 dormit., exterior + terrassa superior.
Entorn agradable i familiar. Calefacc. Estat habitable.

250.000€

265.000€

T

F

ATENCIÓ A AQUESTA OCASIÓ!

OBRA NOVA!

Ref. 13076 VIA EUROPA: De les millors oportunitats!!
Pis totalment exterior, alt i amb boniques vistes. 3 dormitoris. Saló menjador 22m2. Balcó/terrasseta. Bany +
lavabo. Plaça pàrquing + traster inclòs en el preu!!

Ref. 13075D CENTRE/PL. STA. ANNA: Àtic dúplex a
estrenar a 150 mts de la pl. Sta. Anna. 77m2 const. +
terrassa solàrium 16m2 des del saló. 2dor. Saló + cuina
integrada 20m2. Bany + aseo. Garatge opcional!!
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Fem centre per
a les persones.
Mesures per omplir
el Centre de qualitat de vida

A partir del 10 de febrer* posem en marxa una nova mobilitat

al Centre per recuperar-lo per al passeig, per a la trobada, per

comprar, per a la cultura, per al verd i, sobretot, per a les persones
(*) s’estableix un període de transició i adaptació fins a l’1 d’abril (excepte a les zones DUM)

Un centre més agradable i sostenible
Accés de vehicles
a la zona Centre

Plaça
dels Bous

L’entrada es pot fer de les
7 a les 9.30 h (horari en prova pilot)
i la sortida fins a les 10 h.

Zona Centre

L'estacionament només es permet
per fer càrrega i descàrrega.

Els residents de la zona Centre
poden accedir a qualsevol hora
per estacionar al seu aparcament
o per càrrega i descàrrega
domèstica. L'accés és amb la
targeta corresponent i no es
permet l'estacionament al carrer.

Zones DUM

(Distribució Urbana de Mercaderies)
Nous espais exclusius per a la
càrrega i descàrrega de
mercaderies.

Les poden fer servir els
professionals del transport amb
camions, furgonetes, vehicles
mixtos de dos seients, vehicles
de categoria L (repartiment) i
bicicletes de càrrega.

Muralla
del Tigre

Carrer
d'Altafulla

La Riera

Accés de residents
a la zona Centre

Carrer
de la Coma

El Torrent

Plaça de
les Tereses

Plaça de
Santa Anna

Muralla
de Sant
Llorenç

Carrer de
l’Hospital

Carrer de
Barcelona
Camí Ral

Camí Ral

De dilluns a dissabte de 8 a 20 h

(algunes també els diumenges i festius)

Més informació: mataro.cat/femcentre
Telèfon d'Atenció Ciutadana 010
De dilluns a divendres de 8 a 19 h
807 117 010 des de fora de Mataró

Pla d’Impuls
al Centre
de Mataró

Davant de tot
Un clàssic mai no
passa de moda

APLAUDIT

Opinió: Berta Seijo

Des del moment que el vaig veure entrar per la porta vaig
saber que em cauria bé. Després de les presentacions, vam
anar a seure allà on vam poder. Com que a ell li era igual el
lloc, finalment vam optar per fer l’entrevista en dues cadires
de plàstic que hi havia al mig del museu, les mateixes on
després s’asseurien les persones que l’havien anat a veure. I
és que aquell dia Miguel Milá presentava el càntir que havia
dissenyat per a l’Argillà 2019, “un càntir lleuger, útil i pensat
per ficar a la nevera”, com li agradava repetir. He de dir que
les cadires no eren gaire còmodes ni estètiques i de ben segur
ell també ho devia notar, però la conversa ens va distreure de
qualsevol contratemps.
Premi Nacional de Disseny i un referent en la seva professió,
aquest barceloní parla sense grandiloqüències i amb sentit
comú. Durant l’entrevista va deixar anar frases que encara recordo, com que “la sort s’ha de treballar” o que “el secret de la
creativitat és estimar allò que es fa”. Tot el que deia m’animava
a seguir interessant-me sobre la seva carrera i vivències. Un
cop tothom havia arribat i els organitzadors ja em miraven
amb ganes de “robar-me” Milá, vam posar punt final a l’entrevista amb una encaixada de mans.
Ara, mesos després de la trobada, m’assabento que el dissenyador acaba de publicar un llibre que porta per títol Lo
esencial: una guía de diseño para la vida. Es tracta d’una obra
que recull tots els seus principis i idees i en la qual resumeix,
amb l’ajuda de la periodista Anatxu Zabalbeascoa i d’una
forma que atrapa, les seves experiències vitals i professionals.
Queda clar que, amb 89 anys, Milá segueix sent un home
obsessionat amb els petits detalls, el benestar i el confort, i
a qui li horroritza la dictadura del disseny. En aquest sentit,
coincidim absolutament; jo també penso que les aixetes que
som incapaços d’obrir a la primera són absurdes i mai no em
compraria un sofà incòmode, per molt espectacular que fos.
En aquest llibre signat pel nebot de Perico Milá (el mateix que
va encarregar a Gaudí la construcció de la Pedrera) hi ha una
defensa a ultrança de la reparació i el reciclatge, que no és
una novetat en el seu cas, i paraules a favor d'Ikea, botiga de
la qual només critica el recorregut que t'obliguen a seguir. Tot
plegat confirma que Milá és un clàssic molt vigent, un home
que agrada a joves i grans i que, com un disseny útil i bell, és
impossible que passi de moda.
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30.000 visitants al
Museu de Mataró
Segons va explicar Anna Capella a Mataró
Audiovisual la setmana passada, més de 30.000
persones van visitar les seus del Museu de Mataró
el 2019, un balanç que consideren "positiu".

CASTIGAT

Augmenten els
delictes a la ciutat
Els delictes comptabilitzats a Mataró van augmentar un 7,7% al llarg del 2019. Per tipologies,
destaquen els robatoris amb violència i/o intimidació, que van incrementar-se especialment
en els comerços, amb una pujada del 62,5%.

L'ENQUESTA

Aproves la retallada de 92.000
euros en el pressupost de Les
Santes 2020?

NOVA PREGUNTA
La teva sensació d'inseguretat a
Mataró ha augmentat en l'últim
any?
VOTA L'ENQUESTA A:
totmataro.cat/participa/enquestes

5/2/20 12:02
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2020 L’ANY PER COMENÇAR
EL PROJECTE DELS TEUS SOMNIS
Amida reforma el seu habitatge amb personal qualificat, que pertany a
l’empresa i amb un sol interlocutor, sense intermediaris. Que la seva
reforma sigui més còmoda, pràctica i econòmica.
Reformes Interiors

Portes Interiors i Parquets

Aplicació de Microciment i
Pintura decorativa

Cuines i Banys

Paviments i Revestiments

Pladur, envans i enguixats

Interiorisme i Decoració

Fusteria d’Alumini

Totes les instal·lacions

Exposició i venta: Visita’ns!

Rda. Països Catalans, 39 pis 1 C.C Can Soleret
Sortida C-32 Mataró Parc · Tel. 937 999 995
Horari: Dilluns - Dimecres de 10 a 16:30h
Dijous - Divendres de 10 a 13:30h i de 16 a 19h
Dissabtes de 10 a 13h
www.amidacocinas.com

Foto antiga

Portades del TOT

Fa 25 anys

ACM Col·lecció Àngela i Roser Bartrolí Llamas. 14 de març del 1896. UD 25 Autor desconegut.

El passat vidrier a Mataró
La fotografia antiga d'aquesta setmana forma part de l'exposició
“Centenari del forn del vidre, una
cooperativa singular”, organitzada
per l'Arxiu Comarcal del Maresme
i visitable a Can Palauet fins al diumenge 8 de març.
En la imatge hi apareixen els treballadors de Can Roldos, empresa
que es dedicava al vidre pla (modelat
en forma de làmina plana, utilitzat
per exemple per a portes, finestres,

taules, plats, etc.). Un detall que avui
dia pot xocar és el fet que hi hagi
menors d'edat entre el grup, i és que
en aquella època era habitual el treball infantil a partir dels 7 o 9 anys.
L'empresa Can Roldos va ser adquirida posteriorment per la Societat
Juan Estañol i Cia, que és el precedent de Cristalleries de Mataró, coneguda com a Forn del Vidre, consolidada legalment com a cooperativa
a mitjans del 1930.

Fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 13 al 19 de febrer de 2015

www.totmataro.cat

GUANYA LARA SÀNCHEZ
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FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1662

La jove ninotaire de 28 anys s’imposa a la votació final
i és la primera dona Mataronina de l’Any
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Entra al web

Introdueix la teva matrícula
a la plataforma
C

M

Descobriràs si el teu vehicle
està afectat per la ZBE

Y

CM

Et proposem la millor
alternativa en transport
públic!

MY

CY

CMY

K
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Aj. de Mataró

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Augmenten un 7,7% els delictes a Mataró durant
el 2019
Han incrementat de manera especial els robatoris en establiments comercials i també
els produïts amb violència o intimidació a l’espai públic
Seguretat: Redacció

Els delictes comptabilitzats a Mataró
van augmentar un 7,7% al llarg del 2019
respecte de l'any anterior, segons les
dades presentades a l'última reunió de
la Junta Local de Seguretat. En altres
paraules, el nombre total d’infraccions
penals denunciades va passar de 8.571

Tot 1 i 2 Ciutat 1904.indd 2

a 9.234. Per la seva banda, les detencions també es van incrementar significativament, un 15,3%, de 654 a 754.
L’alcalde de la ciutat, David Bote,
va traslladar als cossos i forces de
seguretat i als grups municipals la
seva preocupació davant la possibilitat que, a conseqüència del Pla
Estratègic Barcelona Ciutat Segura

Detencions
L'alcalde i tots els
grups municipals han
fet front comú davant
aquesta problemàtica
desenvolupat pels Mossos d’Esquadra, part de l'activitat delictiva

5/2/20 16:20

núm. 1904 / del 7 al 13 de febrer del 2020

s’estigui traslladant a Mataró. I és que,
en la Regió Metropolitana Nord els
delictes s’han incrementat un 5,17%,
dos punts i mig per sota de l'ascens
de la capital del Maresme.
Per tipologies, els delictes contra
el patrimoni van augmentar un 8,5%
(de 7.381 a 8.007), mentre que els
fets contra les persones es van reduir un 0,6% (de 829 a 824). Quant als
robatoris amb força, van incrementar un 7,9% (de 1.588 a 1.714) i, dins
d'aquesta categoria, també ho van
fer de manera molt significativa els
robatoris amb força en establiments,
un 32,9% (de 152 a 202). En canvi, es
va notar un descens del 3,7% dels robatoris amb força als domicilis (de
273 a 263), i van baixar un 8,7% els
robatoris amb força en empreses (de
46 a 42).
Els robatoris amb violència i/o intimidació també van pujar, un 21,7%,
especialment en establiments (un
62,5%) i a l’espai públic (un 28,2%).
També van anar a l'alça les estrebades, un 10,2%, però, en canvi, es
van donar menys casos de robatoris
amb violència als domicilis (amb un
descens del 23,1%).
Pel que fa a la seguretat viària, el
nombre d’accidents durant el darrer
any es va reduir un 10,2%, i van passar de 401 a 360, sense que el 2019
tampoc s’hagi produït cap accident
mortal a la ciutat. Els ferits greus van
augmentar un 10,7%, mentre que els
lleus van baixar un 11%. Els atropellaments, per la seva banda, van caure
un 14,3%. | Red.

Tot 1 i 2 Ciutat 1904.indd 3

Preocupació al centre de
Mataró per diversos robatoris

Els veïns es van reunir dimecres 29 de gener a Can Marchal.

D. Ferrer

Després d'una primera trobada a Can Marchal, el dijous
30 gener els veïns es van reunir amb la regidora de
Seguretat Pública i responsables policials
Des de la setmana passada, una
desena de comerços i habitatges del
centre de Mataró han estat objecte
d'intents de robatori i de furts. Es tracta
d'establiments com la perruqueria del
carrer Fray Luis de León; Can Boter, al
carrer d'en Pujol; l'empresa constructora situada al carrer Sant Benet; Can
Pruna, del carrer Milans; un dels bars
i una pastisseria del carrer Argentona,
i diverses cases i una botiga de mobles
del carrer del Torrent.
És per aquest motiu que, el dimecres
29 de gener, una seixantena de persones es van reunir al local de l'Associació de Veïns del Pati de Can Marchal
i Entorn, amb l'objectiu de posar en
comú la preocupació que hi ha a hores
d'ara a la zona.

Tot i que en aquesta trobada ja hi
havia un representant de l'Ajuntament de Mataró, des del consistori
confirmen que l'endemà al matí, els
veïns es van citar amb la regidora de
Seguretat Pública, Anna Villarreal, i
diversos responsables policials per
traslladar-los la seva intranquil·litat
i demanar-los ajuda per pal·liar la
situació.
Des de llavors, segons afirmen
fonts dels Mossos d'Esquadra, s'ha
produït un descens en el nombre
de robatoris i s'ha reforçat el dispositiu de vigilància a la zona amb
més agents. A hores d'ara, encara no
s'han fet públiques dades més concretes sobre el nombre de delictes
o els presumptes culpables. | Red.
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Ciutat

Remigi Herrero va ser primer i segon tinent d’alcalde i regidor pel PSC a l’Ajuntament durant cinc mandats.

Aj. de Mataró

Mor Remigi Herrero, exregidor i tinent alcalde
de Mataró
El militant del PSC va formar part de l’Ajuntament entre el 1983 i el 2003 al costat de
Manuel Mas i també va ser diputat al Congrés a finals del 1995
Societat: Redacció

Dimarts al migdia es va fer pública la notícia de la mort de Remigi
Herrero a l'edat de 68 anys a causa
d'un ictus. En Remi, com el coneixien molts mataronins, va formar
part de l’Ajuntament de Mataró
durant vint anys. Entre el 1983 i
2003, va ocupar diverses regidories

Tot 3 i 4 Ciutat 1904.indd 2

–Ensenyament, Cultura, Relacions
Ciutadanes i Policia– i també va
ocupar el càrrec de tinent d'alcalde
al costat de Manuel Mas. Durant un
breu període de temps, a més a més,
va ocupar un escó al Congrés dels
Diputats en substitució de Carme
Figueras el 1995.
Herrero va néixer a Rueda,
Valladolid, l'any 1951. Graduat en

magisteri, abans d’entrar en política,
el socialista havia treballat a l’escola pública Tomàs Viñas de Mataró
(Institut Escola Mar Mediterrània des
del 2018), on es va acabar jubilant.
Les xarxes socials s’han omplert
de missatges en record d’Herrero per
part de veïns de Mataró i diversos
polítics com, per exemple, Manuel
Mas i David Bote. | Red

5/2/20 12:03
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Una de les manifestacions de Teixit de Dones davant l'Ajuntament de Mataró.

D. Ferrer

L'Ajuntament mostra el seu rebuig a la
supressió dels jutjats de violència masclista
El PSC i ECPM van presentar una declaració institucional a la Junta de Portaveus de
dilluns, que va prosperar amb els vots a favor d'ERC-MES i Ciutadans
Política: Redacció

L'Ajuntament de Mataró rebutja
la supressió dels jutjats de violència masclista i així ho farà saber al
Ministeri de Justícia i a la Conselleria
de Justícia. Dilluns, el PSC i ECPM,
amb els vots a favor d'ERC-MES i
Ciutadans, van presentar una declaració institucional a la Junta de

Tot 3 i 4 Ciutat 1904.indd 3

Portaveus perquè aquests ens judicials no es comarcalitzin. De fet,
tal com es proposa en un document
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, es volen agrupar les
competències de matèria de violència de gènere de 18 partits judicials
en només set jutjats. Malgrat que
aquesta decisió no afecta la comarca del Maresme, sí que en patirien

les conseqüències partits judicials
com el de l'Hospitalet, que passaria
a Barcelona, o Mollet del Vallès, que
recauria en Granollers. Tant el PSC
com ECPM, ERC-MES i Ciutadans
han explicat que aquesta decisió pot
provocar més saturació als jutjats i
que les dones que vulguin denunciar es vegin obligades a dirigir-se
a un altre municipi. | Red.
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Arxiu

Cultura

www.totmataro.cat/cultura

El bestiari torna a protagonitzar la festa popular
dels Tres Tombs
Diumenge Mataró rep la visita d'una vintena de cavalls i carruatges per celebrar la
festivitat de Sant Antoni Abat
Festes: Redacció

La tradicional festa popular dels
Tres Tombs torna a Mataró amb
motiu de la festivitat de Sant Antoni
Abat, patró dels animals domèstics. L'acte se celebrarà diumenge,
9 de febrer, al matí i comptarà amb
la participació de cavalls, carros,
carruatges i tartanes vinguts de diferents poblacions com Argentona,
Cabrera de Mar, Molins de Rei,
Cerdanyola del Vallès i Vilanova
i la Geltrú.
La comitiva anirà encapçalada pel

capità i un carruatge de la comissió
de Sant Antoni Abat d’Argentona,
entitat que aquest any és l'encarregada de desﬁlar amb la bandera de
l’Antiga Germandat de Sant Antoni
Abat de Mataró.
Trobada i recorregut posterior
Entre les 11.30 i les 12 h, els carros
de transport, carruatges de passeig,
genets i diferents animals de companyia es concentraran al Nou Parc
Central. Al migdia, la comitiva encetarà el recorregut, primer pel carrer
del Parc, seguint pel caminet de les

Convidats
L'acte acollirà
participants d'altres
poblacions veïnes
Vinyes, la muralla del Tigre, la muralla de Sant Llorenç, la plaça de Santa
Anna i la Riera. El segon i el tercer
tomb giraran al carrer d’Argentona
per baixar la muralla del Tigre i la
muralla de Sant Llorenç i passar de
nou per la plaça de Santa Anna i la
Riera. El recorregut acabarà al Parc
Central. | Red.

Benedicció dels animals
La cloenda de la celebració es farà a la Riera, a l'altura
de l'escola Cor de Maria.

Tot 5 + columna Cultura 1904.indd 2
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'Al fons del calaix',
nova estrena a l'Espai
Saleta

CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica

Dr. Pablo Marmol. Col. núm. 3244
Els protagonistes.
Arxiu

Cedida

Pilar Ros i Martí Cano
protagonitzen aquesta obra
dirigida per Santi Clavell
L'Espai Saleta de la Sala Cabanyes
acull un nou muntatge teatral. Es
tracta d''Al fons del calaix', dirigit per
Santi Clavell i amb les interpretacions
de Pilar Ros i Martí Cano. Les representacions es duran a terme durant
dos caps de setmana, concretament
els dies 7, 8, 9, 14, 15 i 16 de febrer, just
després que Els Pastorets de Mataró
hagin abaixat ja el teló.

Funcions
Les representacions
tindran lloc durant dos
caps de setmana
L'argument
Escrita per Aleix Puiggalí, parlem
d'una obra de teatre de proximitat,
en la qual el públic podrà observar
de ben a prop els moviments i reaccions dels personatges.
El text narra la història de la
Júlia, que guarda en un calaix els
records del seu passat. Un vespre
durant el qual es disposa a recuperar cartes, postals i fotografies,
els fantasmes del passat tornen i
la faran reviure sentiments que
creia oblidats. | Red.
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Implants dentals:
Cirurgia guiada per ordinador
Més de 15.000 implants col·locats.

Estètica dental:
Carilles lumineers, fundes...
Dissenyem digitalment el teu somriure.

Ortodòncia:
Invisible, estètica, brackets...

Blanquejament dental.

Primera visita

GRATUÏTA
Hospital de Mataró:
Carretera Cirera 230 · Soterrani 1, Lletra H
T 93 799 28 68
Mataró Centre:
Camí Ral, 377 Entlo. 2ª · (Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95
Premià de Mar:
C/ L’Eixample 80 (Pl. Sardana)
T 93 751 77 42
info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |
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El folk d'El Pony Pisador arriba a la nova
temporada de les nits del Músiques Tranquil·les

La banda està formada per Guillem Codern, Ramon Anglada, Miquel Pérez, Martí Selga i Adrià Vila.

Cedida

Els barcelonins presentaran el seu segon treball, 'Matricular una galera', al Casal de
l'Aliança el dijous 13 de febrer a partir de les nou del vespre
Música: Redacció

Després de viatjar per Europa i
els Estats Units amb el seu primer
treball, El Pony Pisador arriba a
Mataró amb un objectiu molt concret: estrenar el seu nou repertori i
fer gaudir el públic. La cita és el dijous 13 de febrer, a partir de les 21 h
al Casal de l'Aliança i en el marc del
cicle Músiques Tranquil·les. Allà,
la banda barcelonina tocarà en
directe les cançons del seu segon

disc, que porta per títol Matricular
una galera i que recull cants de
treball mariners (sea shanties),
cants harmònics tuvans i sonoritats procedents d'arreu del món. El
directe d'El Pony Pisador destaca
perquè mai repeteixen repertori i
perquè fan servir el seu sentit de
l'humor per despertar i animar
els espectadors. El grup està format per Guillem Codern (banjo),
Ramon Anglada (guitarra), Miquel
Pérez (violí), Martí Selga (flautes),

Monica Green és la pròxima convidada del Músiques Tranquil·les.
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Cedida

Adrià Vila (mandolina) i una secció rítmica amb contrabaix, piano
i bateria.

El directe
El Pony Pisador està
format per cinc músics
i una secció rítmica
amb contrabaix, piano
i bateria
Més concerts a l'agenda
Les nits del Músiques Tranquil·les
acullen així una nova proposta singular, que anirà acompanyada d'un
sopar al teatre l'Aliança i que se
suma a l'agenda de concerts que
tenen preparada per a aquesta temporada. Després d'El Pony Pisador,
la resta d'artistes convidats al cicle
mataroní són Monica Green (15
de febrer al Teatre Monumental),
The Bop Collective (12 de març),
Cayana (2 d'abril), Escarteen
Sisters (14 de maig) i Apenas uma
Mulher (11 de juny).
Les entrades per assistir a qualsevol dels concerts es poden comprar al web oficial del Músiques
Tranquil·les. | Red.
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Atenció plena per gestionar l’estrès i millorar
el benestar emocional i físic
Mindfulness: Helena Hidalgo (CIDIE)

Vivim en una societat que segueix un ritme de canvi vertiginós,
on predominen la immediatesa, la
competitivitat, la inseguretat i les
exigències laborals i socials. Com a
conseqüència, sovint el cos i la ment
protesten, es rebel·len i passen factura en forma d’estrès, ansietat o altres
trastorns emocionals i físics. Una de
les estratègies per fer front a l’estrès i
l’ansietat és la pràctica del mindfulness o atenció plena. Es tracta d’un
estat mental i natural que sorgeix
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quan prestem atenció de manera
conscient i plena a allò que estem
vivint en el moment present. Amb
el mindfulness exercitem l’atenció
com si fos un múscul: entrenem la
capacitat de percebre els nostres
pensaments i de no quedar-nos-hi
enganxats per poder dirigir la nostra
atenció al que fem i sentim en el moment present, que és l’únic moment
en què podem gaudir de les coses.
Científicament s'ha demostrat
que la pràctica del mindfulness no
només relaxa el nostre cos i disminueix l'estrès i l'ansietat, sinó que

va més enllà i aporta múltiples beneficis sobre la nostra salut física i
emocional. A nivell cerebral s’ha
demostrat que amb la seva pràctica
es generen noves connexions neuronals i es milloren aspectes com la
memòria, l’atenció o la creativitat, fet
que beneficia el nostre rendiment
laboral o acadèmic.
Si tens ganes d’entrenar l’atenció
plena, recomanem que t’hi iniciïs amb
l’ajuda d’un professional que t’ensenyi com realitzar-la adequadament
i que la practiquis amb regularitat,
tal com faries amb un esport. | H.H.
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Agenda
UNA CANTAUTORA
D'AQUÍ I D'ALLÀ
Concert de Mirali

Dijous 13 de febrer / 21.00 h
Espai Culinari del Cafè de Mar
(c. Santa Rita, 1. Mataró)
Taquilla inversa
Mirali és el projecte d’Alicia, una cantautora
d’origen suïs que compta amb un repertori de
cançons ben divers. De fet, la seva música beu
de les tradicions del seu país d'origen, però
també de les seves experiències vitals al nord
i al sud del continent americà. El pròxim dijous,
la cantant actuarà al Cafè de Mar, on oferirà un
petit tast de la seva proposta eclèctica, amb
versos i harmonies enganxoses, que recorden,
entre altres estils, al rock argentí, al 'bluegrass'
de Califòrnia i a la 'chanson' francesa.

MÚSICA
# 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.

Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Preu: 5 €.
Activitat musical i sessió de discoteca amb Dj. Pupi, organitzada
per l'associació Entramat i dirigit a
persones amb diversitat funcional.

# Concert solidari Mans Unides
Dissabte 8 febrer / 20 h
Convent de les Carmelites (Av.
Torner, 63. Mataró)
Concert solidari a càrrec de
"Mónica y Rafa cantan", a benefici de Mans Unides.

# El Pony Pisador
Dijous 13 febrer / 21 h
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Preu (+menú): 18 €.
Taq.: 13 €. Ant.: 10 €. Membres
comunitat: 8 € / 15 € amb menú.
Presenten el seu segon treball
"Matricular una Galera". Temporada
de Músiques Tranquil·les.

# Discconcert de Carnaval
Diumenge 9 febrer / 17 h

# Monica Green, 30 anys
Dissabte 15 febrer / 21 h
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Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Taq.: 18 €. Ant.: 15 €.
Actuació de Monica Green Sextet,
amb una recopilació de temes de
soul, blues i R&B, èxits de la música
negra dels 60, 70 i 80. Temporada
de Músiques Tranquil·les.

TEATRE I DANSA
# L'Amic Retrobat
Divendres 7 febrer / 20.30 h
La Sala d'Argentona (plaça Nova,
15. Argentona) / Taq.: 13 €. Ant.:
10 €. Abonament: 8 €.
De Fred Uhlman. Dramatúrgia:
Josep Maria Miró. Direcció: Joan
Arqué. Intèrprets: Jordi Martínez,
Quim Àvila, Joan Amargós.
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Abans que es faci fosc
Míriam Iscla interpreta el viatge sideral i
íntim d'una astrònoma cap a la ceguesa.
De Hattie Naylor. Direcció: Pep Pla.
Diumenge 9 febrer / 19 h
Teatre Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Platea: 17 €. Amfiteatre: 14 €.

Foto: David Ruano

# 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.
# La Resplendor
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.
# Dansa d'Agost
Diumenge 9 febrer / 18 h
Casal Joventut Seràfica (c. Josep
Baralt, s/n. Arenys de Mar) / 8 €.
Representació de teatre musical

TOT AGENDA 1904.indd 3

a càrrec del Grup Enric Borràs
de Sant Feliu de Llobregat. 48è
Concurs Grups de Teatre Amateur
Premi Vila d'Arenys de Mar.
# Cúbit
Diumenge 9 febrer / 19 h
Teatre Principal (c. de l’Església,
45-47. Arenys de Mar)
Anticipada: 10 €. Taquilla: 12 €.
Representació teatral de l'obra de
Josep Maria Miró, a càrrec de la
Cia. La Ruta 40.
# 'Ahir' - Assaig obert
Divendres 14 febrer / 20.30 h
Can Gassol. Centre de Creació
d'Arts Escèniques (plaça de la
Pepa Maca, 15. Mataró) / Gratuït
amb invitació
La Cia. Animal Religion presenta un
espectacle interdisciplinari de circ.

INFANTIL I JUVENIL
# El conte de la rotllana
Divendres 7 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
Conte infantil "Pingüí", de Polly
Dunbar, i activitats plàstiques.
# Club dels Superagents Lectors
Divendres 7 febrer / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària juvenil (de 10 a 12
anys). Al voltant del llibre "Rosa
Blanca", de Roberto Innocenti.

# Club dels Superagents Lectors
Divendres 7 febrer / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària juvenil (d'11 a 13
anys). Sessió especial per commemorar la Harry Potter Night.
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El documental del
mes: 'Chris el suís'

El Patufet
Espectacle per a totes les edats,
a càrrec de la Cia. Tian Cusidó.
Adaptació de la popular rondalla catalana per mostrar la diferència com un aspecte positiu.

Al voltant de la guerra de
Iugoslàvia, on joves de tot
Europa van anar a lluitar,
entre ells, un periodista suís.

Diumenge 9 de febrer / 12 h

Dimecres 12 febrer/ 19 h

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

INFANTIL I JUVENIL
# Matins Familiars
Dissabte 8 febrer / De 10 a 13 h
Mercat de la Plaça Gran (Mataró)
Jocs dinàmics amb "Have fun
with english!", a càrrec de Mrs.
& Mr. Language. Organitza: NEM.
# Dissabte en família: 'Febrer,
febreret, set capes i un barret!'
Dissabte 8 febrer / 10.30 a 12.30 h
Centre Cívic Espai Gatassa (C.
Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró) / Gratuït, inscripció prèvia
Taller complements de disfresses,
a càrrec d'Isa Roca, il·lustradora i
dissenyadora de roba. Recomanat
a partir de 6 anys.
# Ens embutxaquem la lluna!
Diumenge 9 febrer / 12 h
Ca l’Arenas Centre d’Art (C. d’Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar per endinsar-se
el món de la pintora Nefer.
# La petita hora del conte
Dimarts 11 febrer / 17:30 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
"La medusa perduda", a càrrec
d'Eva Gonzàlez. Activitat recomanada per a infants de 0 a 3 anys.
# Art Time
Dimecres 12 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
"Sonia Delaunay, una vida de color", de Cara Manes, il·lustrat per
Fatinha Ramos.
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Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1.
Mataró) / Preu: 3 €.

# Dijous a la Biblio
Dijous 13 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
Conte infantil i taller d’activitats
plàstiques. "En Xim de les olles i
el tiramisú", de Trinitat Gilbert i illustracions d’Anna Mongay.

POESIA
# Recital homenatge a Federico
García Lorca
Dissabte 8 febrer / 19.30 h
Dòria Llibres (C. Argentona, 24.
Mataró) / Preu: 6 €.
Recital poètic a càrrec de Juanjo
Cardenal acompanyat a la guitarra
d'Alfons Viñas, direcció artística
d'Elízabeth Vargas.

CINEMA
# Proyecto Patronus: la magia
de una generación
Dissabte 8 febrer / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Entrada: 2 €.
Projecció del documental que reflecteix l’impacte que ha tingut la
figura de Harry Potter en tota una
generació. Al final, taula rodona.
# Pavarotti
Dies 9 i 10 febrer / 20.30 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Dg.: 6,50 €. Dl.: 5 €.
Projecció del documental biogràfic sobre la vida i carrera musical
del mític cantant d'òpera italià,
dirigit per Ron Howard. VOSE.

XERRADES I LLIBRES
# Indonèsia
Dimarts 11 febrer / 18 h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Xerrada a càrrec d'Àngel Morillas,
historiador i coordinador del
Patrimoni de la UNESCO. Dins el
cicle de xerrades "Oceania. Milers
de petites i grans illes repartides
per l’oceà més gran del planeta".
# Salut Mental en primera
persona
Dijous 12 febrer / 17 h
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada d'Ingrid Donoso, coordinadora del Club Social Tu Tries.
# Crisis climática, la colisión
actual entre ecologismo y
capitalismo
Dimecres 12 febrer / 19 h
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Presentació del llibre de Josep
Roca Trescents. A càrrec de Joan
Majó Cruzate, exalcalde de Mataró
i exministre d’Indústria i Energia.

CURSOS
# Taller de dibuix del natural
amb model
Dilluns 10 febrer / d'11 a 13 h
Escola de Belles Arts Pedrera
(Camí Fondo, 4. Mataró)
2n dilluns de cada mes. Informació
i inscripcions: 685 975 120.
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Joies de vidre a la
flama
Taller de demostració a càrrec
de Sergio Roma, en el marc de la
celebració del centenari del Forn
del Vidre.

ATENCIÓ CIUTADANA

Dissabte 8 de febrer

Telèfon d’Atenció
Ciutadana

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

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

Plaça de l'Ajuntament (Mataró)

RUTES I VISITES
# Mataró, passeig per la història
Dissabte 8 febrer / 11 h
Ajuntament de Mataró
Descobreix la ciutat fent un tomb
per la seva història a través d’anècdotes i lectures.
# Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 8 febrer / 18 h
Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu
de Mataró (C. d’Argentona, 64.
Mataró)
Visita guiada per conèixer l'arquitectura de la casa, la figura de l'artista i la rellevància de la col·lecció
d'art que s'hi conserva i exhibeix.

VARIS
# 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.

FESTES

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

# Tres Tombs
Diumenge 9 febrer / 12 h
A diversos indrets
Tradicional festa popular amb motiu de la festivitat de Sant Antoni
Abat, patró dels animals domèstics, amb la participació de carruatges i cavalls vinguts de diferents poblacions de la comarca.
A les 12 h, la comitiva sortirà del
Nou Parc Central, seguirà pel c.
del Parc, el Caminet de les Vinyes,
la Muralla del Tigre, la Muralla de
Sant Llorenç, la plaça de Santa
Anna i la Riera. El segon i el tercer
tomb giraran pel c. d’Argentona per
baixar per la Muralla del Tigre i la
Muralla de Sant Llorenç i passar
de nou per la pl. Santa Anna i la
Riera. El recorregut acabarà al Nou
Parc Central. Tradicional benedicció
dels animals domèstics, a la Riera
a l'alçada de l'escola Cor de Maria.

Oficines d’atenció ciutadana

Per enviar informació per e-mail:
agenda@totmataro.cat

Ajuntament de Mataró
@matarocat
www.mataro.cat

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

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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Dues impressions
Exposició conjunta de les artistes
Isabel Boncompte Vilarrasa i Luisa
M. Segura Requena, amb obres en
tècnica mixta i gravat.
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. Mataró)
Inauguració: divendres 7 de febrer a
les 19.30 h. Fins a l'1 de març.

Exposicions
# Nombr3s de bona família: la
seva utilitat en la vida quotidiana
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Inauguració: dimarts
11 de febrer a les 19:30 h.
Recorregut per la història dels nombres.
# 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.
# Voluntats anticipades
CAP La Llàntia (c. Mare de Déu
de Guadalupe, 2. Mataró) / Fins
al 14 de febrer.
Exposició itinerant organitzada per
l’Institut Català de la Salut.

# Pintors sense paraules
Sala d'exposicions de la Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3.
Mataró) / Fins al 21 de febrer.
De Joan Márquez i José Luis Nieto.
# Arbres amics
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 28 de febrer.
Gravats de Mercè Montserrat i Bartra.
# Giverny
Centre Cívic Espai Gatassa (C.
de Josep Montserrat Cuadrada,
1.Mataró) / Fins al 28 de febrer.
Fotografies de Núria López García.
# Ekos
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Fins al 23 de febrer.
Pintures de Benet Coll Alsina.

# Mauthaussen, l’univers de l’horror
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 23 de febrer.
Mostra fotogràfica.
# Retorn al vidre
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins al
26 de febrer.
Col·lectiva 21 artistes i 7 joiers.
# Síntesi: Llum, aigües sedoses
i cels en moviment
Museu del Càntir (c. Església, 9.
Argentona) / Fins al 23 de febrer.
Fotografies de Jordi Egea Torrent.
# Objectius de Desenvolupament
Sostenible
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Fins al
27 de febrer.

Benvingut a casa teva
• Ubicació privilegiada, al centre de la ciutat.
• Places de residència col·laboradores i privades.
• Centre de Dia amb horaris personalitzats.
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica.
• Assistència Mèdica 24 hores.
• Rehabilitació i Fisioteràpia.
• Activitats psicoestimulatives.
• Tallers ocupacionals.
• Cuina casolana / dietètica.
• Bugaderia pròpia.
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Gent Gran
# 'El moviment rabassaire i altres
treballadors del camp'
Dimecres 12 febrer / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró)
Conferència a càrrec de Montserrat
Tura i Camafreita (metgessa, escriptora, exalcaldessa i exconsellera). Aules Sènior de Mataró d'Extensió Universitària.
# Seguretat a la llar i estafes
Dilluns 10 febrer / 16 h
Casal Municipal de la Gent Gran
de la Llàntia (C. Nou de La Mercè,
60. Mataró)
Xerrada a càrrec de l'Oficina de
Relacions amb la Comunitat de
Mossos d'Esquadra de Mataró.

CASALS
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 25 de febrer
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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.
• Sortida: Dia 26 de Febrer,
Calçotada a La Llacuna. • SoparBall, penúltim dissabte de mes. •
Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria

(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). Nova
activitat: Pintura sobre roba. •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h).
• Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino.
# Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte del mes. • Cursos i activitats:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.
Per enviar informació per e-mail:
agenda@totmataro.cat
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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DEL 7 AL 13 DE FEBRER DEL 2020

CAMÍ DE LA

PERMANÈNCIA

EL FEMENÍ DEL FUTSAL ALIANÇA MATARÓ
VEU LA LLUM DESPRÉS DE GUANYAR TRES PARTITS
CONSECUTIUS
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Opinió

Gisela Ferrer
periodista

> Casa

Jo no m'ho perdo
El talent femení és i serà present a les pàgines del Tot Esport
Com a dona, periodista i exesportista –amateur i molt modesta, però
esportista al cap i a la fi– no cal dir
que em sumo de ple a la campanya
#ThoEstàsPerdent, que té com a objectiu promoure la presència de les
dones esportistes als mitjans. Una
iniciativa que no hauria de tenir raó de
ser si no fos perquè la trista realitat és
que en la majoria de mitjans la figura
de la dona en l'esport encara costa
molt de veure.
Si faig un repàs ràpid als temes
d'esport publicats en el breu temps
que duc a la professió, o inclús recordant els treballs fets a la universitat i
fins i tot a l'institut, puc afirmar que en
la majoria d'ells he parlat de dones. El
motiu no era anivellar la balança. És
molt més senzill: el bàsquet femení
va ser, des d'adolescent, el meu referent esportiu. O més ben dit, figures
femenines del bàsquet, ja que de
partits en general els que tenia més a
l'abast eren els masculins. Fomentant
la difusió de l'esport femení no només
donem a les esportistes el reconeixement a la feina dura que fan setmana
rere setmana, sinó que també ajudem
les més petites a tenir uns referents i

El Personatge

MINUT ZERO
Agenda

una motivació per seguir-se formant
en aquest meravellós món. I per als
nens, per què no? Quantes vegades
la meva mare m'havia dit: “Has vist, el
que acaba de fer en Pau Gasol? Això
ho hauries de fer tu”. Segur que molts
petits amants del bàsquet poden
aprendre grans coses del talent de
Laia Palau.
També puc dir amb orgull que he
anat a parar a un mitjà on la igualtat
de gènere ocupa de manera natural
les seves pàgines. Al Tot Esport, per
exemple, del joc masculí i femení en
parlem a parts molt iguals, sense forçar
la balança. Prova d'això és, per exemple, la portada d'aquesta setmana. El
percentatge no està comptat, però a
simple com d'ull es pot veure com la
repartició és prou equilibrada. A casa
nostra tenim grans equips femenins
que han portat el nom de Mataró
arreu de l'Estat i d'Europa –waterpolo, handbol, bàsquet, futbol sala...– i
també un munt d'esportistes que
juguen a clubs de primer nivell –Rosó
Buch, Marta Torrejon, Leila Ouahabi,
Roser Tarragó, Raquel González i Gàlia
Dvorak, entre moltes altres–. L'estrany,
crec, seria no parlar-ne.

AUGUSTO CAMPOS

un dels capitans de la ud cirera

Prem

WATERPOLO: Div. Honor Masc.
QUADIS CNM - ECHEYDE TENER.
Dissabte 8 | 16:15 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET: Lliga Femenina 2
ADVISORIA BOET - MAGECTIAS
Diumenge 9 | 13:45 h | Pav. Eusebi Millan

BÀSQUET: Copa Catalunya Fem.
UE MATARÓ - ROSER
Diumenge 9 | 16 h | Palau Josep Mora

FUTBOL SALA: 2a Divisió B Masc.
FUTSAL - CN SABADELL
Diumenge 9 | 13 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS: OK Lliga Plata
CH MATARÓ - TORDERA
Dissabte 8 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

FUTBOL: 1a Catalana
CE MATARÓ - FUNDACIÓ GRAMA
Diumenge 9 | 17 h | Municipal Centenari

FUTBOL: 2a Catalana
UD MOLINOS - STA. PERPETUA

Diumenge 9 | 12 h | Mpal. VIsta Alegre Molins

UD CIRERA - LLEFIÀ

Diumenge 9 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

ATLETISME
50È CROS "CIUTAT DE MATARÓ"
Diumenge 9 | Matí | Circuit de Cros de Mataró

RUGBY: 1a Catalana Masc.
RC MATARÓ - CASTELLDEFELS
Diumenge 9 | 12 h | Camí del Mig

> Fora
WATERPOLO: Div. Honor Fem.
MEDITERRANI - CN MATARÓ
Dissabte 8 | 12 h | Piscina Josep Vallès

Staff
Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1609 | 2A ÈPOCA
T. 937 907 098
F. 937 554 106
redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Va marcar el gol del quart triomf
consecutiu de la UD Cirera
Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat

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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Futbol sala
2a Divisió Fem
Prement l'accelerador
Classificació: Intersala, 41; Esplugues i Elx, 38; Castelló, 33; Caldes, 31;
La Concòrdia, 30; Castelldefels, 28;
Ripollet, 25; Cervera, 24; Eixample, 23;
Hospitalet i Almassera, 22; César Augusta, 21; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ,
20; Red Stars, 8; València, 0.
Jornada de descans: el sènior femení
del Futsal Aliança Mataró tornarà el 15
de febrer amb la visita al Caldes.

2a divisió B
El lideratge perilla
Classificació: FUTSAL ALIANÇA
MATARÓ, 42; Hospitalet, 41; Barceloneta, 35; Manresa i Martorell, 34; CE
Sabadell, 31; Cerdanyola i Lleida, 30;
Salou, 26; Calvià, 24; CN Sabadell i La
Unión, 23; Mar Dénia, 22; Ripollet, 18;
Pallejà, 16; Santa Coloma, 10.
20a jornada (9 de febrer)
Diumenge a les 13 h, el Futsal Aliança
Mataró rep el CN Sabadell.

3a Divisió Nacional
L'SPALL salva un punt
El sènior A del Ciutat de Mataró no passa pel seu millor moment però l'última
jornada va aconseguir salvar un punt
en la seva visita a l'Olimpic Floresta. Els
locals van avançar-se en el marcador al
minut 14 i no va ser fins a pràcticament
el final de partit que els de Mataró
van fer l'empat, gràcies a una diana de
Capilla (38'). Diumenge a les 11.45 l'SPALL
s'enfronta al Canet a casa.

Hockey Herba
Cauen els dos sèniors
L’equip masculí de l’Iluro HC va perdre
en partit de la 1a Catalana per 3-2 al
camp de l’EHC de Terrassa, que és el
segon classificat del grup. L’equip taronja,
quan queden deu jornades per acabar la
primera fase és setè i està abocat a jugar
la fase de permanència.
L’equip femení que juga a 2a Catalana, va
patir la segona derrota seguida, aquest
cop a casa contra l’Ègara per 0-2 i acaba
la primera volta en la quarta plaça, empatat amb Ègara i Júnior, i a 6 punts del
líder, que és el Júnior C.

ESTAN EN BONA RATXA. | D. FERRER

Triomf amb golejada del Futsal Aliança
El Futsal Mataró encarava un partit
molt important en la lluita per evitar el
descens contra un rival directe, l’Almàssera, i les mataronines i no van decebre:
van sortir-ne victorioses amb golejada i
van guanyar el gol average de cara a un
possible empat a final de temporada.
Al primer minut de partit, Ariadna encetava el marcador després d’una gran
jugada col·lectiva i pocs minuts després
ampliaven la diferència amb dos gols més,
Ariadna i Munné (3-0). Les de Mataró
estaven molt endollades en atac i abans
d’arribar al descans encara marcarien
dos gols més. Però a l’altre bàndol, tot i

10 FUTSAL ALIANÇA
4 ALMÀSSERA
ALIANÇA MATARÓ: Ibañez, Naima,
Espinar (1), Cris (1), Irene (1), Aina (1), Carla,
Ari (2), Cayuela, Rius, Meri (1) i Munné (3).

el resultat negatiu, les visitants sumaven
dues dianes (5-2). A la represa, un gol en
pròpia porteria feia pujar el 5-3, però tot
seguit tornava la diferència (6-3). Amb
aquest resultat, les visitants van arriscar
pujant les línies i el Futsal ho va per marcar
fins a 4 gols més, mentre que l’Almassera
només en va fer un (10-4).

El masculí punxa i perd avantatge
4
1

MARTORELL
FUTSAL ALIANÇA

El masculí del Futsal Mataró va tornar
amb derrota de la visita a la complicada
pista del Martorell. Es tracta del tercer
partit perdut en aquest 2020 per part dels
mataronins, que ara es troben a només
un punt del segon classificat.
El partit va començar amb un ritme
molt alt per part dels dos conjunts i els

porters van haver d’actuar en diverses
ocasions, però el Martorell aconseguia
avançar-se abans del descans. A la represa, els mataronins van empatar en una
de les poques transicions visitants, obra
de Joel després d’una assistència d’Alagi.
Tot i això, els de Mataró van veure com
els locals feien pujar tres gols més (4-1)
en uns últims 10 minuts marcats per les
faltes, decisions arbitrals polèmiques i la
decisió d’arriscar amb el porter jugador.

Atletisme
Aina Rabadan subcampiona d’Espanya de clubs amb
el Barça
La mataronina Aina Rabadan Coll va
formar part de l’equip del Barça que va
obtenir el subcampionat d'Espanya de
clubs en pista coberta, superat pel Playas
de Castellón. L'Aina va acabar en sisè lloc
en salt d’alçada amb una marca de 1,68 m.

Gran actuació de l’Escola de marxa de
Lluïsos al Campionat de Catalunya
Badalona va acollir el Campionat de Catalunya de marxa en categories de base i el
GA Lluïsos va aconseguir 10 medalles, destacant els títols individuals d’Iván Molina
en sub16 i d’Eloi Antón en sub14, les plates
de Laia Venteo en sub12, Unai Hernàndez
en sub10 i el bronze d’Izar Cortés també en
sub10. A part 5 podis per equips.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.3
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Waterpolo
Div. Honor Femenina
El Terrassa també derrota
el campió a casa seva

HELENA LLORET VA FER DOS GOLS. | D.FERRER

Victòria fàcil, jugant sense les
campiones d'Europa
L'equip visitant va estar 20 minuts
sense marcar
El Centre Natació Mataró, líder de
la Divisió d'Honor de waterpolo, no va
tenir problemes per superar el cuer, que
encara no ha puntuat a la lliga.
Marina Zablith es va permetre el luxe
de donar descans a les tres jugadores
recents campiones d'Europa i no va
comptar per aquest partit amb Marta
Bach, Anni Espar i Irene Gonzàlez.
L'equip local es va aplicar sobretot
en defensa i l'equip visitant no va poder marcar fins avançat el tercer quart,
quan ja havien passat 20 minuts de
partit i l'equip local ja havia posat el
7-0 al marcador. Després fins al final la
cosa ja es va relaxar, van tenir minuts

11
3

CN MATARÓ
EW ZARAGOZA

CN MATARÓ: Lorene Derenty i Blanca
Colominas porteres; Laura Vicente (2),
Helena Lloret (2), Anna Gual (1), Brigitte
Games (2), Ana Aparicio, Clara Cambray (1),
Cristina Nogué (2), Isabel Piralkova (1), Maria
Bernabé, Lucía Fernández i Queraly Bertran.

les jugadores de la pedrera, amb el primer gol amb el primer equip d'Isabel
Piralkova, i el parcial final va ser de 4 a 3.

Gran partit amb patiment final
Una vegada més el partit entre
el Sant Andreu i el Quadis CNM va
ser apassionant i es va decidir en un
final agònic.
El partit va començar amb igualtat
i intercanvi de gols durant els dos primers quarts, arribant-se al descans amb
3-4. Però després l'equip mataroní va
tancar la defensa, Mario Lloret va abaixar la persiana, i amb un parcial de 0 a
3, el Quadis semblava deixar decidit el
matx. Però l'equip andreuenc no es va
rendir i en l'últim quart, es va beneficiar de quatre exclusions i dos penals
del Quadis, mentre que no en rebia ni
una sola, per tornar el parcial de 4 a 0 i

7
8

10a jornada (1 febrer)
CN MATARÓ - Zaragoza....................... 11-3
Boadilla - Mediterrani .......................... 8-12
Sant Feliu - Rubí ................................... 10-12
Sabadell - Terrassa ............................... 10-12
Sant Andreu - Catalunya ..................... 12-8
Classificació: CN MATARÓ 30; Mediterrani 27; Sabadell 21, Sant Andreu 19;
Terrassa 18; Boadilla 13; Rubí 9, S.Feliu 7;
Catalunya 4, Zaragoza 0.
Partit clau entre líder i 2n
Aquest dissabte (12 h) partit clau a la
piscina del "Medi" de Ru Tarragó. A la
1a volta aquí el resultat va ser 10-7 i la
temporada passada allà victòria 9-10.

Div. Honor Masculina
Primer empat del líder
12a jornada (1 febrer)
Navarra - Catalunya ........................... 12-9
CN Barcelona - Terrassa .....................10-8
Echeyde - Canoe .....................................8-18
Mediterrani - Atl. Barceloneta ..............7-7
Sant Andreu - QUADIS CNM .............. 7-8
Classificació: Barceloneta 31, CN Barcelona 25; Sabadell 24, Terrassa 22; QUADIS
CNM 21; Mediterrani i 19, Sant Andreu 12;
Catalunya i Canoe 9; Navarra 6; Tenerife 0.
Partit fàcil
El dissabte a la tarda (16:15 h) el Quadis
rep l'Echeyde de Tenerife, el cuer. A la 1a
volta se'ls va guanyar per 5-11.

QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, Ramiro Veich, Raul Loste, Marc Corbalan (1), Victor
Fernández, Edu Mínguez (1), Lluc Bertran, Pol
Daura, Àlex Codina (1), Max Casabella, Gustavo Guimaraes (2), Germán Yáñez (3).

Dos gimnastes del CG
Mataró aniran als
mundials d'aeròbica
Sergio Avellaneda i Anna Serra del Club
Gimnàstic Mataró, han estat seleccionats per participar en el proper Mundial
de gimnàstica aeròbica, que tindrà lloc a
Bakú (Azerbaijan) el mes de maig.
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CN SANT ANDREU

empatar el marcador a 7 quan quedava
poc més d'un minut per al final.
Ja dintre de l'últim minut el Quadis no
va perdre la serenitat i Marc Corbalan
va decidir el matx a falta de 47 segons
perquè després es va defensar bé l'últim atac andreuenc.
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Handbol
1a Estatal Masculina
Sorpresa a Sabadell
18a jornada (2 febrer)
Sant Joan Despí - S. Martí Adr.........24-37
JH MATARÓ -Esplugues ................... 30-27
Palautordera - Sant Cugat................ 28-33
Sant Vicenç- Sesrovires.................... 23-22
Poblenou - SE Palautordera ............31-25
Banyoles - La Roca.............................. 27-30
OAR Gràcia Sabadell - Sant Quirze 32-23
Montcada- Granollers B ....................36-38
Classificació: S.Martí 35; S. Quirze 32;
OAR Gràcia i Granollers B 27; Esplugues
i La Roca 23; JH MATARÓ 19; Poblenou
16; Montcada 15; S. Est. Palaut. 14; Sant
Cugat, Sesrovires i S: Joan Despí 12; Palautordera 11; Banyoles 6, Sant Vicenç 4.

Doble duel a Sant Quirze
Els dos equips del JH Mataró juguen
a Sant Quirze. L'equip masculí el
diumenge a les 12:30 hores i el femení el
dissabte a les 19:30 hores. La temporada
passada els nois van perdre per 30-20 i
les noies per 22-21.

Div. Plata Femenina
Pugen al quart lloc
18a jornada (2 febrer)
Leganés - Castellón ........................... 26-27
Amposta - Sant Joan Despí ...............17-20
Agustinos - Puig d'en Valls.............. 27-29
Elda - Sant Quirze ...............................24-20
Morverdre - Gavà ...............................40-23
JH MATARÓ - La Roca ........................33-28
Mislata - Sant Vicenç ..........................21-24

PABLO VELA VA FER 10 GOLS. | D. FERRER

Triomf treballat davant un fort rival
El Joventut porta sis jornades seguides sense conèixer la derrota
L'equip masculí del Joventut va
guanyar un fort rival i encadena ja sis
jornades sense conèixer la derrota.
L'equip local tenia enfront un dels
equips amb millor plantilla de la lliga,
però des del primer moment es va posat
per davant i no va abandonar mai el comandament en el marcador. En el tram
final de la primera part la defensa local
només va rebre 5 gols en 15 minuts, es
va poder córrer al contraatac, i també
en atac posicional es va resoldre bé per
marxar al vestidor amb un avantatge
clar de 5 gols (18-13).

Marta Montoro 5a
d'Espanya júnior
Marta Montoro (CD Tonbal) va quedar
en cinquè lloc en la categoria júnior
en el Campionat d'Espanya disputat a
Torrelavega. En una competició molt
ajustada va acabar a una sola dècima de
la medalla de bronze.

JH MATARÓ: Bassory Tandian i Edu Calderón porters; Pablo Vela (10), Manel Núñez
(3), Jaume Pujol (6), Jan Bonamusa (2), Dani
Aguilera, Oriol Vaqué, Berenguer Chiva,
Àlex Bosch (2), Max Ansón, Mario Martínez
(3), Bernat Bonamusa (4) i Pol Colomer.

A la represa l'equip espluguí va demostrar les seves virtuts i es va posar
a un sol gol dues vegades, primer amb
23-22 i després amb 28-27 ja dintre dels
dos últims minuts. Va marcar l'equip
local, després va fer una bona defensa
i va sentenciar a pocs segons del final.

Fan una primera part primorosa
33 JOVENTUT SYNERGIE
28 BM LA ROCA

Classificació: Morvedre 36; Castelló
31; Sant Vicenç 27; JH MATARÓ 24; Sant
Quirze 23; Elda 20; Gavà 14; Mislata,
Amposta i S.Joan Despí 12; Puig d'en Valls i
Agustinos 10, La Roca 9; Leganés 8.

Taekwondo

30 JOVENTUT MATARÓ
27 ESPLUGUES

BERTA VIVES. | D.FERRER

L'equip femení del Joventut va guanyar en l'anomenat "derbi del túnel" i
se situa en quart lloc de la classificació
per davant del Sant Quirze, que serà
el seu pròxim rival, i a més enfonsa
l'equip roquerol a la zona de descens.
L'equip local va demostrar una clara
superioritat que es va manifestar sobretot en una primera part sensacional, que va acabar amb un marcador

JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez,
Lídia Bentkib, Laia Argelich porteres; Ona
Muñoz (9), Zara Verdugo (1), Clara Poo (2),
Judit Molins, Maria Murillo (11), Alisa Forné
(3), Laia Arredondo, Claudia Grajal, Abril
Buscà, Adriana Murillo (4) i Berta Vives (3).

de 18-10, després de molt bon joc tant
en atac, on van destacar Ona Muñoz i
Maria Murillo al llarg de tot el partit,
com en defensa.
A la represa l'equip roquerol va pressionar més en defensa per intentar la
remuntada, però tot el que va poder
fer va ser apropar-se diverses vegades
als cinc gols, que va ser la diferència al
final del partit.
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Rugby

Futbol
2a Catalana

1

El Cirera ja és novè

UNA IMATGE DEL PARTIT. | SANDRA EGUILUZ

El Rugby Mataró líder de 1a Catalana
Va guanyar de forma molt clara al
camp del Cornellà
S'ha arribat a la 5a jornada de la
lliga de 1a Catalana i el Rugby Club
Mataró porta 5 de 5. Diumenge passat
va recuperar el lideratge guanyant a
Cornellà, en un partit dominat des del
primer minut i que va acabar amb un
resultat de 7-48, amb bonus ofensiu per
al Rugby Mataró i marques de Roger
Font, Julián Vargas, Carles Fernàndez,
Dom Power, David Fernández, Alberto
Fernández y Pedro De Cea, amb
transformacions de Ruben Salvador.
Van completar l'equip a part dels citats:

2
1

RACING VALLBONA
UD MOLINOS

Pablo Garcia, Miquel López, Matias
Amil, Agustín Bernasconi, Guillaume
Duspara, Manuel Cabrera, Adrià Rincón,
Álvaro Garcia, Victor Payerol, Adrià
Güell , Marc Godoy, David García, Borja
Bleda, Germán Rodriguez, i Marc Llòria.
El Rugby Mataró és líder amb 22
punts, per davant del Sabadell (19),
Granollers (15) i Begues (12).
Els mataronins s’enfronten aquest
pròxim cap de setmana (diumenge a les 12 hores al Camí del Mig), al
Castelldefels, que ocupa la 7a posició
amb 11 punts. Partit important per mantenir aquesta primera posició.

1
2

SANTA PERPETUA
UD CIRERA

UD MOLINOS: Dani Ramos, Héctor
Deniz (Mamadou 57’), Borrego, Héctor
Urbano, Jordi Cano (Saldaña 57’), Carmona,
Isra (Aitor Rodríguez 46’), Manrique, Bustos,
Toni Martín (Rodri 71’) i Aitor Moreno.

UD CIRERA: Toni Rodríguez, Bernat, Ousmane, Juako, Cristian Romero, Izar, Álvaro
Yustos, Agus Campos (Marc Palau 87’), Ibu
Baldeh, David Gonzàlez (Aleix Tarrés 81’) i
Ibu Cámara (Kamal 63’).

Una altra dolorosa derrota de l’equip
blanc-i-blau que continua amb molt
mala sort, perdent molts punts en els
minuts de temps afegit, i continua
situat en la zona de descens.
L’equip de Juanjo Palma es va avançar amb un gol en fred de Jorge
Manrique, que semblava encarrilar bé
la possible primera victòria a camp
contrari. Després va defensar amb
ordre, però ja prop del descans l’equip
barceloní va empatar. A la represa el
Molinos va mantenir-se ferm però ja
en el temps afegit va arribar el gol local que va desequilibrar la balança.

L'equip cirerenc va obtenir la quarta
victòria consecutiva i s’enfila ja fins
al novè lloc allunyant-se de la zona
de perill. El triomf no va ser fàcil, ja
que l’equip vallesà es va avançar als
20 minuts de joc. Però no va tardar
el golejador cirerenc Ibu Baldeh en
empatar aprofitant una assistència de
Bernat. La segona part va ser vibrant
amb ocasions per als dos equips i
amb bones intervencions dels porters, però el porter local no va poder
fer res per aturar un gran xut d’Agus
Campos que va significar el fgol del
triomf.

18a jornada (2 febrer)
Parc - MASNOU ....................................... 3-3
Montcada - Turó Peira ........................... 1-0
Llefià - Sarrià ...............................................1-1
Canyelles - Gramenet ............................ 2-3
Vallbona - MOLINOS..............................2-1
ARGENTONA . Molletense................... 2-3
Santa Perpetua - CIRERA .......................1-2
PREMIÀ DE MAR - Europa B .................3-1
SANT POL - SJ Montcada .......................1-2
Classificació: Llefià 42; Turó Peira i SJ
Montcada 36; SANT POL i Europa B 35;
MASNOU i PREMIÀ 34; Molletense 28;
CIRERA 26; Racing Vallbona 25, ARGENTONA 24, Parc 23; Gramenet i Sarrià 22;
Sta. Perpetua 20; MOLINOS i Montcada
12; Canyelles 8.
20a jornada (8/9 febrer)
ARGENTONA - PREMIÀ MAR ....DG 12 h
Turó Peira - SANT POL ..................DS 16 h
MASNOU - Montcada .................DG 12 h
MOLINOS - Sta. Perpetua............DG 12 h
CIRERA - Llefià ................................ DG 17 h

El líder visita el Camí del Mig
Gran partit el dumenge a la tarda al
Camí del Mig on el Cirera rep el líder,
intentant mantenir la seva ratxa victoriosa. Al matí el Molinos busca un triomf
balsàmic contra un rival directe.

3a Catalana
Cauen pel mateix resultat
19a jornada (2 febrer)
Vilassar de Dalt - LA LLÀNTIA .............3-1
Lloreda - MATARONESA .......................3-1
El Vilassar de Mar B és líder amb 51
punts, 7 més que el Lloreda. La Mataronesa és 13è amb 19 i La Llàntia 15è
amb 17.
El dissabte dia 8 (17 h) la Mataronesa rep
el Calella (9è amb 25 punts).
El diumenge (12 h) La Llàntia rep el
Llavaneres (4t amb 37 punts).

4a Catalana
Competició molt igualada
La classificació en el grup maresmenc de
4a està molt ajustada a la part alta. És
líder el Mataró Athlètic amb 39 punts,
igualat amb l'Alella. El Molinos B està
a només dos punts, el Cabrera a tres i
Juventus a quatre.
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GRAN
PROMOCIÓN
-30%

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

www.gress.es

EN TODOS LOS ARTÍCULOS
DE BAÑO ROYO

299€ -30

209,30

MODELO CONFORT
% SET 60 2C 1P
GRIS ARENADO

Ahora

*OFERTA VÁLIDA HASTA
EL 15 DE FEBRERO 2020

€*

Conjunto completo:
Mueble
+ pica porcelana
+ espejo
+ luminaria LED

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
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

2P GRESS ARGENTONA 1904.indd 2
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con ro
y grife

TU BAÑO
20m2 de azulejo, 1ª calidad
calidad,
Mod. Subway, 33x55cm
4m2 de pavimento, 1ª calidad
calidad,
varios modelos a elegir.

Monomando
lavabo
con 5 años
de garantía.

995
*OFERTA VÁLIDA HASTA
EL 15 DE FEBRERO 2020

*

€

Inodoro Victoria,
completo con asiento
de bisagra inox.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

COMPLETO

Por sólo

RT

Kit ducha
con rociador 20cm
y grifería termostática.

Plato de ducha resina
hasta 160x80cm
antideslizante.

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

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

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

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

2P GRESS ARGENTONA 1904.indd 3
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Lloc de sortida i arribada.

Cedida

Tot a punt per a la sisena edició de la Mataró
X Trail Series Run
El diumenge 16 de febrer se celebra una prova que cada any guanya més adeptes
i que planteja fins a tres circuits pels corriols del municipi
Solidaritat: Redacció

Córrer per la muntanya és un esport que cada vegada té més aficionats. Per aquesta raó, la Mataró X
Trail Series Run és una de les proves
més esperades de l'any per molta
gent de dins i fora la comarca. I és
que, a més de ser una cursa amb
caràcter solidari, es fa per alguns
dels corriols amb més màgia del
Maresme i planteja tres itineraris
diferents, adaptats a les necessitats
dels atletes.
A hores d'ara, els corredors estan
d'enhorabona, ja que la sisena edició de l'esdeveniment és a tocar: se
celebrarà el diumenge 16 de febrer,
amb sortida i arribada a l'Estadi d'Atletisme de Mataró.
L'avantatge de la immediatesa de
la Serralada Prelitoral i el contorn
de turons de la ciutat són els punts
a favor d'aquesta prova, durant la
qual es podrà gaudir a tota velocitat
d'indrets com la font d'en Ninus, la
Cornisa, la plana del Pou de Plata,

Mou-te Xtrail 1904.indd 1

Can Cabanyes, Dosrius o el torrent
d'en Manyans.
Com t'hi pots inscriure?
Les inscripcions, que estaran obertes
fins al 10 de febrer a mitjanit, donen
l'opció als corredors d'apuntar-se a
un dels tres recorreguts dissenyats
per l'organització: short (9 quilòmetres), trail (14 quilòmetres) i Xtrem
(26 quilòmetres). Els preus oscil·len
entre els 18 euros i els 32 euros, tot
i que també hi ha la possibilitat de
comprar un abonament per inscriure's a les altres dues curses X Trail

Tret de sortida
Les tres curses
(short, trail i xtrem)
començaran a partir
de les 9 h
Series, que se celebren a Alella (el
22 de març) i a Camprodon (el 3 de
maig). Una última opció és participar-hi de forma gratuïta; només cal
que tu o el teu acompanyant formi
part de l'equip de les tasques d'avituallament, control i entrega de dorsals
d'alguna de les curses. | Red.

Durant la prova
es podrà gaudir
a tota velocitat del
contorn dels turons
de la ciutat
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Futbol
1a Catalana
Només una dotzena de
gols entre 16 equips

..... 3-3
..... 1-0
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19a jornada (2 febrer)
Parets - Vic................................................. 1-0
Fundació Grama - La Jonquera ............ 1-0
Lloret - L'Escala...........................................1-1
Manlleu - Sabadell Nord ....................... 1-0
Tona - Girona B......................................... 0-1
Guineueta - CE MATARÓ .......................1-1
Llagostera B - Palamós ...........................2-2
Rubí - Mollet.............................................0-0
Classificació primera volta: Girona B
50; Fundació Grama 33; CE MATARÓ i
Vic 32; Manlleu i Palamós 31; Guineueta
28; Rubí 24; Sabadell Nord 22; Lloret i
L'Escala 21; Mollet 20, Júpiter, La Jonquera 19; Tona 17; Parets 13, Llagostera B 11.

Reben un rival directe

G 12 h
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G 12 h
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El CE Mataró rep el diumenge (17 h) el
segon classificat, la Fundació Grama que
porta tres victòries seguides i a la que es
va derrotar a casa seva per 1-2.
En la seva única visita la temporada
2016-17 a 2a Catalana la victòria va ser
per al Mataró per 1 a 0, però van pujar
els colomencs.

Lliga Nacional Juvenil
Derrota amarga
El CE Mataró va perdre per 0-2 contra
un rival directe com és el Sant Andreu,
i l'equip groc-i-negre cau novament a la
zona de descens.
El diumenge (15 h) juguen al camp del
Cornellà, que és 9è amb 7 punts més,
buscant tres punts vitals.

3a Divisió Estatal
Victòria a Banyoles
El Vilassar de Mar, que entrena el mataroní Alberto Aybar, va sumar tres punts
molt importants al camp del Banyoles,
guanyant per 0-2.
L'equip vilassarenc ara és setè amb 35
punts, a només cinc de la quarta plaça
de "play-oﬀ" que ocupa l'Europa. Per
davant d'aquest equip hi ha tres equips
més de gran prestigi com l'Hospitalet,
Terrassa i Sant Andreu, que lluiten per
tornar a la 2a B.
El diumenge a les 17 hores els vilassarencs reben l'Europa en un partit clau en
la lluita pel "play-oﬀ".

AITOR VA PARTICIPAR DE FORMA DIRECTA EN EL GOL. | JGN

Tornen a puntuar a camp contrari
El CE Mataró havia perdut els tres
últims partits com a visitant
El CE Mataró va trencar la seva
mala ratxa a camp contrari, on havia
perdut els tres últims partits i va treure
un punt valuós al camp de la Guineueta,
on encara cap equip hi ha pogut guanyar aquesta temporada.
El partit va començar amb un Mataró
controlador i al quart d'hora va arribar
el gol, amb una mica de sort, ja que el
centre xut d'Aitor el va acabar empentant un defensa dins la seva porteria.
A partir d'allà els locals es van llançar a l'atac amb un joc molt vertical,
però el Mataró va defensar bé. Va ser

1
1

GUINEUETA
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Toni Jiménez, Joel Marín,
Dani Prieto, Fiti (Toni Paredes 75'), Isma,
Aleix Cirera, Parri (Uri 75'), Marc Pascual
(Kique Amador 79'), Pol Almellones, Aitor
(Fran Ochoa 62'), Pedro (Samu 55').
GOLS: 16' Defensa en pròpia porta (0-1); 64'
Torremorell (1-1).

ja a la segona part que a la sortida d'un
córner va empatar l'equip local.
Però amb els canvis l'equip mataroní,
que vestia de blau, va tornar a controlar
la situació i en els darrers minuts les
oportunitats van ser seves.

El femení del Mataró no pot amb el líder
L'equip femení groc-i-negre no va
poder amb el Martinenc, el líder de la
1a Catalana, però continua en quart
lloc a la mateixa distància de 4 punts
del 2n, el Girona, que també va perdre.
L'equip groc-i-negre va plantar cara
però l’equip barceloní va estar més encertat dins l’àrea i es va avançar una
mica abans del descans. A la represa
Dori Apolo va empatar de penal, però
les visitants van marcar dos gols en els
cinc minuts següents.
Van jugar: Olivia Robert, Cristina
Cerdà, Laia Martí, Yas Chamarro,
Ariadna Velasco, Dori Apolo, Laia
Garcia, Andrea Alvarez, Meritxell
Guardia, Ana Cayuela i Júlia Morell.
Després Rosa Espinosa, Natasja
Villanueva, Sara Armoa, Ainoa Cros i
Ona Niubó.

El diumenge vinent (17:15 h) l’equip juga
a Sant Quirze, que és el 10è classificat.
A 2a Catalana la UD Molinos va
guanyar per 1-5 a Cabrera i continua
líder imbatut, tot i que entre setmana va cedir un empat davant la Penya
Barcelonista Barcino. El diumenge a
les 19 hores rep la Fundació Grama.

DERROTA LLUITADA. | D.FERRER
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Bàsquet
Lliga Femenina 2

TRIOMF VITAL DE LES TARONGES. | D. FERRER

L’Advisoria Boet triomfa a Girona
L’Advisoria Boet està tenint moltes
dificultats per sumar punts en aquesta
temporada, fet que les ha portat a ocupar
una de les dues places que a final de temporada marcaran el descens. Aquest cap
de setmana, les mataronines visitaven
el GEiEG, equip que disputa la primera
temporada a LF2, però que està tenint
millors resultats que les taronges, situat
a mitja taula de la classificació. Tot i això,
les dones entrenades per Jordi Vizcaíno
van aconseguir tornar de Girona amb els
tres punts, després d’un partit bastant
fluix en general però en el qual va ser
clau la regularitat mataronina.
A l’inici del partit, les locals van marcar un ritme de joc alt i van ser superiors a les de Mataró, que lluitaven per
mantenir-se a prop (21-13, 10'). Però
al segon quart les gironines es van
desinflar i l’Advisoria ho va aprofitar

49 GEiEG

L

Surten del descens

Con

Classificació: Sant Adrià, 29; Ardoi, 28;
Gran Canària, 27; Unicaja, Lima Horta i
Barça, 26; GEiEG i Múrcia, 24; Almeria,
23; Granada i ADVISORIA BOET, 21;
Segle XXI i Claret, 20; Magec Tías, 18.

17a jo
Martin
Andor
Iguala
M. PAR
Alfind
Calvià
AREN

17a jornada (9 de febrer): Diumenge
a les 13.45 h, l'Advisoria Boet rep el
cuer a l'Eusebi Millan.

Copa Catalunya Fem.

56 ADVISORIA BOET

Igualtat en la zona baixa

ADVISORIA BOET: Garcia (12),
Checa (5), Arbizu (9), Ruano (10), Vila
(5) –cinc inicial– Murat, Tejedor (2),
TImoner, Hartmann (13) i Arias.

Classificació: Viladecans, 29; Sant
Adrià, 28; Lleida, 26; Grup Barna i Almeda, 24; Roser, 23; Draft, 22; Cerdanyola, 21; Igualada, Valls, UE MATARÓ i
PREMIÀ, 20; Joviat, 19.

PARCIALS: 21-13, 6-14, 7-16, 15-13.

16a jornada (9 de febrer): La UE
Mataró rep el Roser diumenge a les 16 h.

per retallar la diferència en el marcador, fins a arribar al descans amb un
resultat igualat (27-27, 20').
A la represa, les dificultats de les
locals per trobar cistella continuaven i
les mataronines ho aprofitaven per collocar-se per davant (34-43, min. 30). En
l’últim tram, les locals van millorar en
atac, però no va ser suficient per capgirar el marcador i les de Mataró van
tornar a casa amb la victòria.

Arriba la 50a edició del Cros Ciutat
de Mataró, campionat de Catalunya
Aquest diumenge 9 de febrer,
al Circuit de Cros del Camí dels
Contrabandistes, el GA Lluïsos Mataró
amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Mataró, organitza el Campionat de
Catalunya de Cros Individual i per Clubs,
que se celebrarà coincidint amb el 50è
Cros Ciutat Mataró, en el que és tot un
esdeveniment per al club organitzador
i per a l’atletisme de la ciutat.
Les proves començaran a les 9:30 hores
i s’allargaran fins a les 14:30 h. Les dues
proves sèniors, tindran lloc a les 12:05 h
en categoria femenina i a les 12:50 h en
categoria masculina.

La UE Mataró
perd amb el segon
El partit entre la UE Mataró i el
Sant Adrià començava amb un ritme
baix i poques cistelles. Al minut 2 el
marcador era de 3 a 4 i durant la resta
del quart les mataronines no van ser
capaces de tornar a encistellar (6-4,
min. 10). Una dinàmica que va continuar en el segon període, tot i que l’anotació va ser superior (17-13, min. 20).
A la represa, les mataronines van
saltar a pista amb una rentada de cara,
anotant des de triple i capgirant el
marcador (25-29, min. 30), però les
locals encara no havien dit l’última.
El quart període, la Unió no va poder
frenar l’ofensiva local, que s’acabava
imposant en el darrer sospir de partit.

48 SANT ADRIÀ

45 UE MATARÓ
UE MATARÓ: Ortiz (8), Cuní (3), Casals
(7), Coll (2), Magriña (12) –cinc inicial–
Molina (5), Martínez (2), Moya (6).
PARCIALS: 6-4, 11-9, 8-16, 23-16.
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Bàsquet
Lliga EBA (C-A)
Continuen a la cua
17a jornada (1 de febrer)
Martinenc - Esparreguera .................82-77
Andorra - Quart................................... 48-72
Igualada - Almozara ..........................102-73
M. PARC BOET - Maristes ................. 81-85
Alfindén - Sese..................................... 88-82
Calvià - Martorell ................................80-83
ARENYS - Vic........................................ 63-66
Classificació: Vic, 33; Igualada, 31;
Quart, 30; Martinenc, 29; Sese i Martorell, 27; Maristes, 24; Andorra, ARENYS,
Calvià, Esparreguera i Alfindén, 23; M.
PARC BOET, 21; Almozara, 20.
Jornada de descans: els dos equips
d'EBA descansen el pròxim cap de setmana. Tornaran a pista el 15 de febrer.

Lliga EBA (C-B)
Lluitant pels primers llocs
17a jornada (1 de febrer):
Sants - Tarragona ................................ 52-92
Castelldefels - Palma ......................... 81-70
Barberà - Mollet ..................................62-69
Badalonès - UEM G. HOMS ............ 48-71
Cornellà - Roser....................................78-68
Sant Adrià - Valls.................................. 78-81
Salou- Olivar..........................................72-77
Classificació: Tarragona, 31; Mollet
i Cornellà, 29; Sant Adrià i UEM G.
HOMS, 28; Castelldefels i Valls, 27;
Badalonès i Salou, 26; Sants i Olivar, 23;
Barberà, Palma i Roser, 20.

DIBBA EN EL SALT INICIAL. | DANI FERRER

El Mataró Parc cedeix a la pròrroga
L’Eusebi Millan va viure un partit
d’alt voltatge aquest cap de setmana. El Mataró Parc Boet va dominar
el marcador durant gran part del partit, però els Maristes no van donar-se
per vençuts, van aconseguir empatar
en l’últim quart i finalment van imposar-se en la pròrroga. Als mataronins
se’ls escapava així un partit que havien
dominat durant la major part del joc.
El Mataró Parc Boet va dominar el
marcador des dels primers compassos
de partit, imposant-se en el primer
quart (19-17, 10') i ampliant la diferència en el segon (40-32, 20').
A la represa, la tònica era la mateixa.
Els locals es mostraven superiors dins
la pista i dificultaven als de Badalona

81 MATARÓ PARC BOET
85 MARISTES
UEM G. HOMS: Puig (22), Dibba (13), Romero (9), Kadji (20), Canals (9) –cinc inicial–
Navarro, Aza, Francisco, Castro (8).
PARCIALS: 19-17, 21-15, 16-11, 14-27, 11-15.

trobar bones cistelles (56-43, 30'), però
aquest avantatge aconseguit fins al
moment va esvair-se els últims minuts
de partit. Els visitants van canviar de
marxa i van començar a retallar diferències fins a empatar el resultat abans
del xiulet final. El matx arribava a la
pròrroga on els Maristes, acompanyats
de la motivació per haver-la forçat, van
acabar imposant-se.

La UEM Germans Homs escombra
el Badalonès
Els mataronins van sumar una
victòria més complicada del que
sembla pel resultat final
La UE Mataró Germans Homs va
trencar una ratxa negativa fora de casa
després de superar el Badalonés de 23
punts. L’última victòria a domicili dels
mataronins va ser a mitjans d’octubre.
La igualtat va marcar els primers
compassos del partit (11-10, 10'), però
en el segon quart la UEM Germans
Homs va aconseguir agafar avantatge
en el marcador (18-32, 20') gràcies a
“la concentració, l’ordre i la bona actitud defensiva” demostrada a pista,
en paraules del tècnic Charly Giralt en
declaracions a Ràdio Santvi.
A la represa, els mataronins van

48 BADALONÈS
71 UEM GERMANS HOMS

UEM G. HMSOMS : Rodríguez (3),
Juanola (18), Ariño (10), Touré (11), Traver
–cinc inicial– Solé (18), Viñallonga (2),
Cabrera, Ventura, Moreno, Cánovas (9).
PARCIALS: 11-10, 7-22, 19-7, 11-32.

tenir moltes dificultats per trobar la
cistella i només van ser capaços d’anotar 7 punts en el tercer quart, mentre
els locals aprofitaven per apropar-se en
l’electrònic (37-39, 30'). Una situació
que els homes entrenats per Charly
Giralt van ser capaços de remuntar
en l’últim període després d’una gran
actuació ofensiva que es tradueix en
32 punts anotats (48-71, final).
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.9
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Hoquei Patins
'Accident' del CH Mataró a Galícia
El Compañía de María aprofita millor les opcions davant d'uns mataronins molt desafortunats (10-0)
Tercer desplaçament a A Coruña
del CH Mataró aquesta temporada –
on havien guanyat els dos anteriors–,
però el Compañía de María va derrotar
novament a l'equip entrenat per Albert
Larrea, com ja havien fet a Mataró. Els
mataronins no van tenir la sort de cara,
en un partit amb molts despropòsits que
van portar a una desfeta massa contundent. A la primera meitat els locals van
tenir la fortuna de cara, ja que els quatre

gols que van marcar –en set minuts, a
la recta final– arribaven després de rebots que van anar directament a l'estic
dels seus jugadors. A la segona part van
sortir bé tot i rebre un gol molt matiner,
però llavors un seguit de situacions desafortunades van anar traient del partit
als jugadors del Mataró, quan ja perdien
7-0 a falta de 10 minuts. En un partit on
es van trobar amb totes les situacions
adverses que es podrien trobar al llarg
d'una temporada, el Mataró va demostrar ser un grup humà molt fort, estant
unit en moments complicats.

Derrota davant del potent Voltregà
Derrota del CH Mataró davant del
CP Voltregà, que no ha perdut cap partit
aquesta temporada, tot i estar dins del
partit fins a la recta final. L'equip entrenat per Aleix Castellsaguer no va estar
còmode en cap moment, jugant amb
un punt de precipitació i amb masses
errades, i això va donar el control del
partit a les visitants. Tot i això es van

avançar al primer minut, amb un contraatac finalitzat per Adriana Chiva. El
potent Voltregà no va aconseguir empatar fins al minut 14, i amb l'1-1 s'arribava al descans. La segona meitat va
començar més igualada, però al minut
8 les osonenques van fer l'1-2, i a partir
d'aquest moment van dominar completament el joc, arribant a l'1-5 final.

OK LLIGA Plata Nord
Perden el liderat
Classificació: Arenys de Munt 26;
CH MATARÓ 24; Alpicat 23; Manlleu i
Vilafranca 21; Compañía de María 20;
Vilanova i Liceo B 14; Tordera 13; Oviedo
Booling 12; Dominicos 11; Jolaseta 7.
Derbi per refer-se a casa
Derbi comarcal amb molts al·licients
aquest dissabte a les 20:30h al Jaume
Parera, ja que després de la forta ensopegada a Galícia els mataronins tenen ganes
de recuperar sensacions davant la seva afició, i ben segur que tenen clavada també
la derrota a Tordera a l'inici de temporada.

Lliga Nac. Cat. Fem
Mantenen el tercer lloc
Classificació Grup 1: Voltregà B 27;
Igualada 23; CH MATARÓ 16; Vilanova B
12; Palau Plegamans B 10; Jonquerenc i
Reus Deportiu 5; Sferic Terrassa 4 punts.
A recuperar sensacions
Aquest dissabte, en l'horari una mica
atípic de les 15:30h, el Mataró rep al Palau de Plegamans en un partit que ha de
servir per recuperar bones sensacions i
fer-se fortes al tercer lloc.

P.10 | E L TOT E S PORT
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Apunts
psicològics
El mite de Sísif
El mite de Sísif és un assaig filosòfic
d'Albert Camus, escriptor francès.
Publicat el 1942. L'assaig s'inicia
amb la següent cita de Píndar (558443 aC), poeta grec: No t'afanyis,
ànima meva, per una vida immortal,
però esgota l'àmbit del possible.
El títol de l'assaig prové d'un atribolat personatge de la mitologia
grega. Discuteix la qüestió del suïcidi i el valor de la vida, presentant
el mite
de Sísif, com a metàfora de l'esforç
inútil i incessant de l'home.
Hem vist la fortalesa i gosadia de
Prometeu. Ara toca ser realista amb
Sísif. Cada dia puja al cim de la
muntanya amb la gran roca que
espera arribar-hi i quedar-s’hi. Però
en arribar la pedra torna a relliscar
al lloc d’origen. Sisif fa cada dia la
mateixa experiència. És absurd?
És intolerable?
Aquí vindrà la resposta del nostre
Sísif interior. Com ho viu? Espera
arribar-hi i quedar-s’hi (una utopia,
un horitzó inaconseguible) o saber
que té límits i no pot aconseguir
tot el que es proposa o desitja?
Ser omnipotent!! El gran perill de
L’HOMO TECHNICUS.
La tècnica en mans de sers humans limitats (la realitat) però es
creuen Zeus o déus (Imaginació o
fantasia). Ni Prometeu ni Sísif són
“déus”. O accepten el que són hi
podran fer servir el cos i la força
de pujar roques al cim, o sinó es
destruiran i destruiran. Els poders
megalòmans, psicòpates i sàdics
amb tota la seva cort o corifeus són
molt perillosos i n’hem de prendre
consciència.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
937 903 104
Av. d’Amèrica, 33
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
937 984 300
Av. J. Recoder, 62
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Sèniors
La física quàntica
És cabdal promoure la divulgació
de la física quàntica, per posar-la
a l'abast d'una part important de
la ciutadania, per endegar una de
les fites positives més determinants
en el progrés de la humanitat. Ens
trobem davant d'un descobriment
científic, poc conegut, capaç de
generar un canvi de civilització,
que faci possible començar a ser
realment humans, superant la seva
primitiva lluita vital competitiva,
individualista, egoista i materialista per una de nova compartida,
comunitària, altruista i espiritual.
Corrobora aquesta afirmació la
constatació que un gran nombre
de científics pioners, descobridors
de la física quàntica, han estat místics, tot i que en cap moment s'han
declarat favorables a una visió mística del món.
La física quàntica parteix d'una
lògica indeterminada, quina explicació aproximada sobre el seu
funcionament extern, és possible
recorrent a la teoria de sistemes,
que defineix una caixa negra com
un element que s'estudia, des del
punt de vista de les entrades que
rep i les sortides o respostes que
produeix, sense tenir en compte el
seu funcionament intern.
En l'actualitat es comença a fer
servir pels efectes positius que produeix, sense saber del tot el seu funcionament intern. Això és possible
per l'acceptació del disseny intelligent, amb el que científicament
es reconeix que funciona l'univers,
constituït per energia portadora
d'informació, transportada mitjançant ones, que es transformen en
partícules quan són observades.
Energia que segons Einstein, té
com a principal força, que tot ho
pot, a l'amor.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

BOMBSHELL

BIRDS OF PREY

UNA MISIÓN DE LOCOS

Retrat de la caiguda de Fox News, uns
dels imperis mediàtics més poderosos
de les últimes dècades.
Direcció: Jay Roach.
Intèrprets: Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman. 108 min.

Després de separar-se de Joker, Harley
Quinn i tres heroïnes més s'uneixen per
salvar una nena.
Direcció: Cathy Yan.
Intèrprets: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead. 109 min.

En Romain és un metge que treballa en
un hospital psiquiàtric i que es veurà
obligat a col·laborar amb un agent secret poc convencional.
Direcció: Ludovic Colbeau-Justin.
Intèrprets: Dany Boon. 100 min.

SOLO NOS QUEDA BAILAR

VIDA OCULTA

LUR Y AMETS

La vida d'en Merab dona un gir de 180
graus quan coneix Irakli, un ballarí despreocupat i carismàtic.
Direcció: Levan Akin.
Intèrprets: Levan Gelbakhiani, Bachi
Valishvili. 106 min.

La decisió de Franz de contradir el
nazisme en l'època de Hitler el posarà
contra les cordes.
Direcció: Terrence Malick.
Intèrprets: August Diehl, Matthias
Schoenaerts. 180 min.

Els bessons Lur i Amets viuen un cap
de setmana replet de màgia i aventures amb la seva àvia Andere i el gat
Baltaxar.
Direcció: Joe Begos.
Gènere: Animació. 87 min.
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina sèrie va protagonitzar
Margot Robbie abans de triomfar
a Hollywood?

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

El Documental del Mes de
febrer presenta 'Chris, el suís'
La projecció serà el dimecres 12, a les set de la tarda,
a la sala d'actes del Cafè de Mar
El Documental del Mes de febrer
ens presenta la història d'un jove
periodista que cobreix la guerra de
Iugoslàvia i s'hi acaba involucrant
com a mercenari. De fet, 'Chris, el
suís' és el debut de la cosina del
protagonista, Anja Kofmel, que es
va encarregar d'investigar el perquè
de la seva mort. Gràcies a un diari
personal que en Chris va deixar, la
directora comença a imaginar com
van ser els seus últims mesos de
vida. El que arrenca com un viatge
per entendre les motivacions d'un
noi que amb només 27 anys marxa

Tot Cinemes 1904.indd 3

a cobrir la guerra, esdevé un documental que reuneix un gran ventall
de testimonis: membres de la seva
família, periodistes, mercenaris
del Primer Batalló de Voluntaris
Internacionals (PIV) i, fins i tot,
l'exterrorista Carlos El Chacal.
La projecció de 'Chris, el suís'
serà el dimecres 12 de febrer, a
les set de la tarda, a la sala d'actes
del Cafè de Mar. El periodista i escriptor especialitzat en conflictes
internacionals Xavier Rius és el
convidat de la tertúlia posterior a
l'emissió. | Red.

Resposta del núm. 1902
Antonio Banderas
Guanyadors:
• Joana Ruiz Oller
• Salvador Cases i Majoral

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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Imprescindibles per a esportistes
i gent gran
Alimentació: Redacció

L'hivern és temps de fruita seca, aliments que ens ajuden a
agafar forces i a combatre el fred. De totes, les avellanes són una
de les més recomanades, ja que tenen un alt valor energètic i
afavoreixen el manteniment d'uns nivells correctes de colesterol
i triglicèrids. A més a més, presenten quantitats significatives de
vitamina E, B1 i B3, així com de minerals com el calci, el fòsfor i
el potassi, i fibra i proteïnes.
Les avellanes s'aconsellen especialment a esportistes i a gent
gran, ja que protegeixen contra l'envelliment i els radicals lliures,
nodreixen el sistema nerviós, són cardiosaludables i molt saciants.
Ara bé, cal tenir en compte que el consum diari de fruita seca no
ha de superar els 30 grams diaris.

Tot a taula 1 i 2 1904.indd 1
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De quines maneres podem menjar
avellanes?
Les avellanes s'acostumen a menjar crues o torrades i el seu ús com a ingredient en pastissos,
cremes, gelats, carquinyolis o bombons és més
que conegut. Tanmateix, aquesta fruita seca també és bona a l'hora d'acompanyar plats de carn
o peix, sense oblidar el seu paper a les picades o
per preparar oli d'avellana, paté amb pastanaga i
canyella, un pesto senzill amb alvocat o espinacs
(perfecte per a la pasta), o una salsa romesco feta a
base de tomàquet, pa, all, nyora i oli d'oliva. | Red.

lalt bon recurs a l'hora d'e
Les avellanes són un mo
redixocolata és un dels ing
borar galetes a casa. La
a millor.
ents amb què combin
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CONCURS

cucosorigens

#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
“Banana cake vegan!”

sancabala

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

guanya
el premi de
TUBAU
“A tope de limones. Yo quería un limonero
en mi vida y ahora puedo disfrutarlo”

El llibre
Café obsesión
Preparar la tassa de cafè perfecta és tot un art. Per
aquesta raó, Anette Moldvaer, cofundadora d'una de
les empreses torradores de cafè amb més prestigi del
món (Square Mile Coffee Roasters), va decidir recollir en un mateix llibre un centenar de receptes per a
tots els gustos prodecents de diversos països del món.
L'obra d'aquesta barista t'ajudarà a esbrinar com es
preparen els grans de cafè, quines eines necessites per
dominar la tècnica al 100% i de quina manera pots
crear autèntiques obres d'art.

Tot a taula Instagram + llibre 1904.indd 2
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Mascotes

#totmascotes

CONCURS

enricemg

"Reis 2020"
@enricemg
GUANYA EL PREMI
PER AL GAT
elmundodexenaa

“Eternamente agradecida”
@elmundodexenaa
GUANYA EL PREMI
PER AL GOS

PREMIS DEL CONCURS, PER AL GOS i GAT:
Visita gratuïta + vacunació + desparasitació interna i externa,
+ 1 mes de pinso, de la marca HILLS.

PREMIS TOT MASCOTES 1904.indd 2

Per gentilesa de:

HOSPITAL
VETERINARI
GARBÍ

5/2/20 12:07

Reportatge

Reivindicant el vidre
Una exposició de l'Arxiu Comarcal recull la història del
Forn del Vidre, peça clau del cooperativisme a Mataró
Text: Gisela Ferrer
Fotos: D. Ferrer // Cedides

El 2019 es van celebrar els 100 anys de la
cooperativa Cristalleries de Mataró, popularment coneguda com a Forn del Vidre.
De dates se'n podrien dir moltes: el 1919
es van signar els acords per a la creació
d'una empresa dedicada a la fabricació
i venda de vidre, el 1920 va començar a
funcionar, el 1925 es va fundar com a cooperativa i el 1934 ho va ser oficialment,
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sota el paraigua de la Segona República.
L'aniversari, però, es commemora el 1919,
que “és la data que celebraven els treballadors”, justifica Marcel Estrems, un dels
fundadors de l'Associació de Vidre Bufat
de Mataró. L'any passat, doncs, van començar els actes que homenatjaven el
centenari, els quals continuen al llarg del
2020 i està previst que culminin al juny.
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“fa que sigui una cosa que la gent se la pot sentir una
mica com a pròpia”, opina Estrems. Almenys, així ho
sent ell, i és per això que va decidir crear, juntament
amb Cesareo Fernánez, l'Associació de Vidre Bufat, la
qual vol recordar la història del Forn del Vidre però no
només per la seva importància productiva, sinó també
per la seva aportació en la societat. “La cooperativa en
si ja no existeix, però els ideals que la van fundar són
valors actuals. En això caldria fer-hi incidència”, valora.
Els seus membres més actius, segons apunta l'entrevistat, són Mercè Calpe, Encarnació Soler i Víctor Ligos.

Una cooperativa singular
El Forn del Vidre va ser una pota important de la indústria no només a la ciutat sinó a tot l'Estat. Els números
parlen per si sols: es calcula que als anys 30 entre un
80 i un 90% de les bombetes de tot el país estaven
fabricades a Mataró i, a part d'altres creacions, també
va ser una gran productora de termòmetres de vidre.
Però més enllà d'aquest treball, també es donava molta importància a aspectes de la vida social i cultural.

La cooperativa en si ja
no existeix, però els ideals
que la van fundar són
valors actuals”
En Marcel Estrems té una relació molt estreta amb
el Forn del Vidre. Si bé ell no hi va arribar a treballar mai, la seva família hi ha estat present al llarg
de diverses generacions, començant amb el seu avi
als anys 30, seguint amb els seus pares i continuant
amb altres familiars: el germà, cosins, tiets... A més,
explica que el seu besavi, anteriorment a la cooperativa, també havia treballat en el món del vidre.
Igual que la d'Estrems, moltes altres famílies de
Mataró es trobaven en la mateixa situació, un fet que
s'explica perquè “es donava prioritat a un familiar i
abans que a un extern”, apunta. El fet que la cooperativa hagi estat present en tantes famílies mataronines
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“Per a ells era molt important tenir coneixements
i estudis per autogestionar-se, per no haver de necessitar gent externa i poder competir amb el món
de les altres empreses”, exemplifica Estrems. Una de
les activitats que oferia la mateixa cooperativa era,
per exemple, les classes d'alfabetització als treballadors per millorar-ne la inclusió i fomentar un benefici comú. A més, també en destaquen el sistema de
mutualitat, els equips d'esports o el grup de cultura,
que organitzava cinefòrums o conferències obertes
al públic amb personatges de pes com Camilo José
Cela. També tenien, per exemple, un sanatori mental,
un fet que contrastava amb el marcat estigma que es
tenia en dècades passades sobre aquestes malalties.
Uns aspectes que han quedat una mica oblidats i els
quals vol recuperar l'Associació per transmetre'ls
a la societat mataronina. “Crec que Mataró no pot
donar l'esquena al que ha estat important per a la
ciutat i els valors que ha representat”, opina Estrems.
Una altra voluntat de l'Associació és reconèixer els
seus fundadors, Josep Ros i Pau Pi, que han quedat
"obviats" i amagats darrere la figura de Joan Peiró, que
sens dubte va tenir un paper destacat en la història de
la cooperativa. Sense Ros, però, no hauria estat possible la seva creació i, segons Estrems, cal reconèixer la
seva figura i la de la seva filla, Fraternitat Ros, que va
renunciar a l'herència després que el seu pare morís
l'any 33, perquè es pogués constituir la cooperativa.
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Reportatge

Recuperar el
que és nostre
L'Associació del Vidre Bufat demana
per a Mataró un espai fix que recordi
el passat vidrier de la ciutat
Des de la seva creació fa més de dos anys, l'Associació del Vidre Bufat no ha parat de bellugar-se
per aconseguir el seu objectiu: recuperar la història del vidre i del cooperativisme. Per fer-ho
possible, una de les seves grans fites és aconseguir un espai a la ciutat –si pot ser cèntric– que
aculli una exposició permanent sobre la història
vidriera a Mataró i tot el que l'envolta. “La cultura no s'ha de viure com una despesa sinó com
una inversió”, justifica Estrems.

Una exposició permanent permetria mostrar
al públic els centenars de peces que avui dia
estan guardades en caixes per falta d'espai.

Aquesta iniciativa ajudaria, d'una banda, a donar
sortida a un patrimoni que actualment es troba
"guardat en caixes" per falta d'espai al Museu de
Mataró i, de l'altra, seria una activitat atractiva de
cara als turistes i les escoles. Des de l'Associació

es proposa, inclús, que hi hagués una persona artesana que treballés en un petit forn, fet que donaria
més ganxo i també serviria per recuperar un antic
ofici que està en desús a Catalunya i a Espanya,
però que en canvi en altres països de l'estranger
és molt vigent, com per exemple a França. “El que
nosaltres reclamem és poder presumir del que vam
ser en el seu dia”, exposa Estrems.
De moment, aquesta iniciativa està en stand by
a l'espera de rebre una resposta de l'Ajuntament.
L'octubre del 2018, el ple va aprovar per unanimitat una proposta de la CUP per recuperar el
vidre bufat a Mataró i, tot i que no és vinculant,
“per coherència política –opina Estrems– haurien
de complir el que es va votar. Amb bona voluntat
política sabrien trobar un espai”.
Segons l'entrevistat, l'exposició que actualment es pot visitar (fins al 8 de març) a l'Arxiu
Comarcal del Maresme, a Can Palauet, servirà
com una prova pilot per demostrar l'interès que
hi ha per la història de la cooperativa. L'any passat, l'Associació ja va organitzar activitats per
la celebració del centenari, com per exemple un
concert al Monumental i, segons Estrems, tot el
que han fet fins ara ha tingut molt bona rebuda.
“Hem fet bona feina”, aprecia. També avança
que, amb l'ajuda del Consell Comarcal, es farà
un llibre catàleg de l'exposició de Can Palauet. La
intenció és publicar-lo al juny, coincidint amb el
final dels actes que es faran i amb la celebració
de l'aniversari de la cooperativa.

A l'esquerra, Aurora Martínez, mare de Marcel Estrems, i a la dreta Lucía Garcia. | Arxiu Comarcal del Maresme
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Actes commemoratius
L'exposició “Centenari del forn del vidre, una
cooperativa singular” es podrà veure a l'Arxiu
Comarcal del Maresme, edifici de Can Palauet, fins
al 8 de març. A partir de documents, fotografies i
pel·lícules que custodia l'Arxiu, o també de peces
industrials del Museu de Mataró o artesanals cedides per particulars, s'intenta mostrar per què
la cooperativa va ser molt més que una fàbrica
de vidre. “Si repassem l'exposició veiem per què
és més que una cooperativa”, conclou Estrems.
A La Destil·leria (Camí Ral, 282) també s'hi pot
veure l'exposició “Retorn al vidre” fins al 26 de
febrer.
A part d'aquesta exposició, s'han organitzat
actes complementaris. Els dies 8 i 29 de febrer
es faran dues demostracions de treball en vidre
al carrer, amb un horari de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
La primera d'elles, titulada “Fabricació de joies de

vidre a la flama”, anirà a càrrec de Sergio Román,
del cicle superior de joieria artística. La segona,
sota el nom “Fusió de vidre per crear un dibuix”,
portarà el mestre artesà vidrier David Gibernau.
El dimecres 4 de març, a les 18.30 h, l'Arxiu
Comarcal del Maresme acollirà una taula rodona
sobre “La dona treballadora al forn del vidre”.
Com a acte de cloenda, s'espera que al juny es
col·loqui a la plaça del Forn del Vidre una placa
commemorativa amb els noms de Josep Ros i
la seva filla, Fraternitat Ros, per recordar la importància que va tenir el seu paper en el desenvolupament de la cooperativa. També s'espera,
el mateix més, un acte conjunt amb Òmnium i
la Fundació Unió de Cooperadors amb l'objectiu
d'acostar l'ideal del cooperativisme als joves o
gent que pugui beneficiar-se'n.

Cursos subvencionats – febrer/abril 2020
Analítica web i Pla de Màrqueting Digital
Posicionament web SEO/SEM
Google Analytics i Google Metatags
Desenvolupament d’aplicacions amb Android
Eines Google
Community Manager

Habilitats de comunicació
Big Data
Lideratge d‘equips
Habilitats directives
Tècniques de Coaching
Gestió de projectes amb
Project Manager

Nòmines i Seguretat Social
Patronatge per ordinador
Interpretació i elaboració de
fitxes tècniques
Disseny per ordinador:
Photoshop i Illustrator

Per a més informació consulteu la nostra pàgina web
www.eurecatacademy.org o bé trucant al telèfon 937419100
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Empenta

www.totmataro.cat/empenta

L'Ajuntament incentiva el lloguer just a Mataró
S'han presentat els objectius del projecte "Lloguem!" i els incentius que ofereix als
propietaris que lloguin el seu habitatge dins d'aquesta iniciativa

Societat: Redacció

S’estima que en l’últim any el preu
dels lloguers s’ha incrementat en un
33% a Mataró. Una xifra que, juntament amb l'escassa oferta, exclou
moltes persones del dret a l'habitatge. Tanmateix, es calcula que a la
ciutat hi ha més de 3.000 habitatges
desocupats (segons dades estimades
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el 2016 pel Pla Local d’Habitatge),
dels quals un 75% són propietat de
particulars.
Amb aquest panorama, l'Ajuntament de Mataró posa en marxa
el projecte “Lloguem/Yes we rent!”,
amb el compromís d'incidir en el
mercat de lloguer a la ciutat per establir una relació justa i beneficiosa
per a tothom.

Beneficis per als llogaters
Aquesta iniciativa preveu una sèrie
d'incentius per als propietaris que
optin per reformar i llogar els seus
habitatges a través d’aquest projecte.
Els principals beneficis són la garantia absoluta de cobrament per
mitjà d’un fons de garantia propi, la
rehabilitació de l'habitatge, subvencions per a actuacions d’eficiència

5/2/20 13:23

j. Mataró

L'espai de l'economia social
energètica i ajudes en diferents gestions: es bonificarà el 70% de l’IBI i
fins al 95% de la plusvàlua, i la tramitació de la cèdula d’habitabilitat,
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Cooperatives del Maresme amb
perspectiva transformadora

Garanties de cobrament i subvencions
per a la reforma i la
gestió són els principals beneficis per als
propietaris que participin al projecte.
si és necessària. La tramitació del
certificat energètic serà gratuïta.
Per a les reformes, el projecte ofereix subvencions de fins a 16.000 €,
amb 2.000 € més per a actuacions
de millora energètica. Es pot optar també a una subvenció de fins
a 8.000 € per a obres ja realitzades.
Dins d'aquest punt, seguint les bases
de l'economia social i cooperativa,
està prevista la formació de fins a
24 joves, d'entre 18 i 29 anys, com
a personal tècnic en rehabilitació
d'habitatges. El curs, que es va posar
en marxa a finals del 2019, l'imparteix la Fundació Salesians Sant Jordi.
Les persones interessades a llogar
el seu habitatge desocupat poden
consultar el web Mataro.cat/lloguem.
Un lloguer just
Per als llogaters i llogateres, els principals beneficis són l’accés a un habitatge de lloguer assequible i amb
major estabilitat en el temps.
Les persones interessades a participar en aquest projecte s’han
d’adreçar a la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró, a través de
la pàgina www.cooperadorsdemataro.coop/ca/lloguem-yes-we-rent.
El projecte està coordinat per
l’Ajuntament de Mataró i finançat amb
2,5 milions d’euros provinents dels
fons FEDER. Altres socis del projecte són el TecnoCampus, la Fundació
Unió de Cooperadors, la Diputació
de Barcelona i l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona. | Red.
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'Frame' d'un vídeo produit per Clack sobre el consum de proximitat i cooperatiu.

Cedida

Coop Maresme identifica 80 pràctiques transformadores en
els àmbits de l’agroecologia, el reglament de règim intern,
la comunicació inclusiva i les cures en cooperatives
Economia social: Coop Maresme

En el marc de l’economia social i solidària (ESS), s'entén per
pràctica transformadora qualsevol
acció que tingui un compromís
directe amb la igualtat entre les
persones –independentment del
sexe, l’origen i l’edat, entre altres
indicadors–, amb la preservació
del medi ambient, amb les cures…
i que, per tant, afavoreixi el canvi
cap a unes noves realitats socials
i econòmiques.
L’Ateneu Cooperatiu del
Maresme té entre els seus objectius
identificar aquestes pràctiques entre les entitats de l’economia social
i solidària de la comarca, així com
afavorir que es consolidin i s’incorporin dins de les seves polítiques
empresarials. Fruit d'aquesta feina,
aquest any se n’han detectat una
vuitantena de dedicades als àmbits
de l’agroecologia, el reglament de
règim intern, la comunicació inclusiva i les cures a les cooperatives.
En concret, CoopMaresme destaca
l’experiència de l’Esberla, Facto
Assessors, La Klosca, Musicop i
Ariet, entre altres.

La vida i les cures al centre
de l’economia
De forma genèrica, els responsables de l’Ateneu expliquen haver
detectat en el teixit de l’economia
social i solidària del Maresme un
interès creixent per la incorporació
de l’economia feminista al seu dia
a dia, amb l'objectiu de combatre
les desigualtats i treballar la corresponsabilitat des de la transformació de tota l’estructura econòmica capitalista, tan masculinitzada.
“Això es pot traduir en el simple fet
d’utilitzar un llenguatge neutre o
inclusiu, fins a una planificació
de la jornada laboral respectuosa
amb les responsabilitats de cures o
l’ampliació dels permisos de parentalitat”, explica Berta Mundó, coordinadora de CoopMaresme. | C.M.

Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENTA
COMPRO comics, álbumes de fútbol,
Playmobil, Scalextric, Geyperman,
Madelman, muñecas, Tente, Rico,
Paya y antigüedades en general.
679.736.491
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
VENDO PISO 4HAB. Zona Palau.
85.000€. 685.164.378
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
ES NECESSITA NOIA per treballar
en una xarcuteria a Argentona. Es
valorarà experiència. Interessats
e nv i a r c u r r í c u l u m a i nfo @
maldonadoguillen.com

TREBALL
NOI RESPONSABLE BUSCA feina.
Cambrer, rentaplats... Català,
castellà, anglès. 631.620.535
CUIDO PERSONAS MAYORES.
Experiencia, referencias. T.
656.913.560
EMPRESA UBICADA A Mataró
necessita incorporar en plantilla
a temps parcial, candidat Dept.
Comunicació. Cal tenir experiència
en crear pàgines web i potenciar
vendes mitjançant medis digitals
i xarxes socials. Telf 93.759.82.95
SE NECESITA PERSONA responsable
de taller, con experiencia en
electricidad, trabajos en aluminio y
montajes. Zona de trabajo: Cabrera
de Mar. Interesados contactar por
email: aletorrens@gmail.com y
enviar información laboral y teléfono
de contacto.
BUSCO TRABAJO POR horas.
Cuidado ancianos, niños. Experiencia.
631.831.886
CHICO CUIDA PERSONAS mayores.
Experiencia. Disponibilidad.
623.368.123
CHICA CUIDA PERSONAS mayores.
Disponibilidad. 623.373.294
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA,
cuidado mayores. 612.230.556
CHICA RESPONSABLE BUSCA
t ra b a j o l i m p i eza , ca n g u ro.
Experiencia. 698.337.218

HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

690 922 551
Av. Sant Andreu 192 - apt 10
Llavaneres
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Oficines EL TOT MATARÓ:
Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

CENTRE: Publicitat Fermalli Maresme:
Muralla Sant Llorenç, 2
PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS:
Ps. Carles Padrós, 91
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CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

TREBALL
SEÑORA BUSCA TRABAJO.
632.682.283
SEÑORA RESPONSABLE CUIDA
niños, personas mayores, limpieza.
Interna. 692.668.522
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
ayudante cocina, cuidado personas
mayores, canguro. Disponibilidad
horaria. 632.834.209
CHICA CUIDA PERSONAS mayores,
niños, limpieza. 623.367.950
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas
9€. Referencias. 631.102.546
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Con
coche. 627.305.257
OFICIALA PLANCHA BUSCA trabajo
en fábrica. 637.347.503
BUSCO TRABAJO PANADERA
(obrador). 632.501.923
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado personas mayores.
612.529.035
CHICO BUSCA TRABAJO.
612.529.049
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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Econòmics
PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, dipòsits de reg,
manteniments, autoritzats per
al transport de residus (ADR),
inspecció clavegueram. 93.750.20.71
/93.750.63.77
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
PINTOR PINTURA EN general y
decoración. Económico 635.106.282
PALETA 697.685.580
M U DA N Z A S EC O N Ó M I C A S .
692.021.141

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

TAROT

concursos

GUANYA

70

€

PARAULA INVERTIDA: 35€*
Busca entre els anuncis de la revista la
paraula invertida.

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- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concursos
2- Carta/postal a l’adreça: C. d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.

URS de la
RTIDA i el
del
VERTIT

GUANYADOR CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
Laura Lorenzo Muñoz
Paraula invertida (1902):
Persianes

Adreça web del banner invertit:
facebook.com/AlusistemTancaments

* El premi caduca als 30 dies. Si només s’encerta un dels concursos, s’optarà a la meitat del premi.
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ESTHER VIDENTE. Lectura cartas
españolas, solución problemas,
desbloqueos. Concertar horas.
Mataró. 640.376.805
VARIS
MASAJE CHINO. 1 hora/30€. Ronda
Cervantes. También a domicilio.
688.019.809
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
MATARÓ. LAS AMAZONAS! Disfruta
con nosotras! 24h 689.843.590.
Piso privado.
MATARÓ, CERDANYOLA. Masajes
eróticos. Asiática. 688.030.277
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
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Cedida

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

La nova temporada de La Sala arrenca amb una
història d'amistat i descoberta
'L'amic retrobat', obra dirigida per Joan Arqué, es podrà veure al teatre argentoní
aquest divendres, 7 de febrer, a partir de les 20.30 hores
Teatre: Redacció

La Sala dona el tret de sortida a una
nova temporada d'espectacles amb
una història d'amistat i descoberta. Es
tracta de 'L'amic retrobat', muntatge
dirigit per Joan Arqué que es podrà
veure divendres, 7 de febrer, a partir de les 20.30 h al teatre argentoní.
Un dels capítols més foscos de
la història del segle XX
L'obra, que també explora altres disciplines artístiques com la dansa o
la música, està protagonitzada per
Jordi Martínez, Quim Àvila i Joan
Amargós, i narra la separació i el retrobament posterior de dos amics.
L'espectacle està inclòs en la programació del Memorial Democràtic 2020
i fa referència a un context històric
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molt concret i fosc: el de l'arribada
de Hitler al poder el 1933. De fet, és
durant aquest any quan els dos personatges principals (un d'ells jueu, i
l'altre, membre d'una de les famílies
més aristocràtiques de Suàbia) posen
punt ﬁnal a la seva relació d'amistat
a causa de les diferències ideològiques que els separen. Tot i que el jueu
deixarà Alemanya per marxar cap a
Amèrica, 30 anys després i sense esperar-s'ho, tornarà a coincidir amb
el seu company d'escola.
Pròximes cites de La Sala
Després de 'L'amic retrobat', La Sala
acollirà, el divendres 28 de febrer,
l'espectacle 'Somnis de Ravel', que
compta amb la participació dels
músics Marco Mezquida, Martín
Meléndez i Aleix Tobias. Per la seva

Cedida

El preu de l'entrada
a taquilla és de 13
euros i de 10 euros
l'anticipada
banda, 'Conservando memoria', programat per al 7 de març, ha exhaurit totes les entrades. Malgrat això,
aquells que vulguin encara són a
temps d'assistir a la resta d'espectacles previstos a la programació del
teatre, disponible al web de l'Ajuntament d'Argentona. | Red.
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El CAAD d'Argentona intenta
refer-se del Gloria

Danys causats al CAAD.

Argentona celebra
les seves jornades de
memòria històrica

Arg.com

Cartell de l'acte.

Arg.com

El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia
del Maresme ha estat un dels més afectats pel temporal

Serà els dies 7 i 8 de febrer
a diversos espais de la vila

Les conseqüències del temporal
Gloria encara s'arrosseguen, i prova d'això són els desperfectes ocasionats al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del
Maresme (CAAD). El gestor del
CAAD, Jordi Caballero, ha detallat
a Ràdio Argentona que el fort vent
va provocar afectacions al sostre del

L'Ajuntament d'Argentona, amb la
col·laboració de l'associació Files et
Filles de Republicaines Espagnols et
Enfants de l'Exode, d'Argelès sur Mer
i La Garriga Secreta, organitzen els
dies 7 i 8 de febrer una nova edició de
les Jornades de Memòria Històrica.

centre i a les lones que protegeixen
del fred els animals.
Actualment, està en marxa una
nova edició de la campanya 'Amb
tu no tinc fred' per incentivar les
acollides durant el període d'hivern.
A més a més, el centre segueix recaptant fons per reparar els danys
causats per la borrasca. | Arg.com

Gegants d'Argentona presenta
el calendari de sortides

La colla durant una de les seves actuacions.

Arg.com

Puigcerdà, Sant Cugat i Taradell es troben entre la
desena de destinacions previstes per l'entitat
La Colla de Gegants i Grallers d'Argentona ja ha fet públic el calendari de sortides previst per aquest
2020. La primera destinació de l'entitat serà la Festa Major d'Hivern de
Pallejà (Baix Llobregat), en què participaran aquest diumenge. D'altra
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banda, els dies 13 i 14 de juny, la
colla marxarà cap a Puigcerdà amb
l'objectiu d'enfortir el vincle entre
els seus membres. Més tard, també
visitaran poblacions com Taradell, on
aniran per primera vegada, Dosrius,
i, possiblement, a Altsasu. | Arg.com

Ofrena floral
Dissabte es retrà homenatge a les víctimes
de la Guerra Civil
La programació inclou diverses activitats, que comencen divendres a
la tarda a la Casa Gòtica, amb la inauguració de l'exposició i la xerrada
"El camp de concentració a la platja
d'Argelers". Al vespre, a partir de dos
quarts de nou, La Sala serà l'escenari de la representació teatral 'L'amic
retrobat', una obra inspirada en les
conseqüències socials de l'arribada
de Hitler al poder.
Per la seva banda, dissabte al migdia, el Parc del Memorial Democràtic
acollirà una ofrena floral a les víctimes
de la Guerra Civil. A la tarda, concretament a les 18 h al Saló de Pedra, serà
el torn d'una actuació musical i una
xerrada al voltant de la vida i obra de
la cantautora Teresa Rebull. | Arg.com
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Les cooperatives agràries del Maresme
perdran bona part de la pròxima collita
Al nord de la comarca, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
ha calculat que hi ha afectades unes 350 hectàrees de conreus d'horta
Maresme: ACN/Redacció

La Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC) ha
confirmat que els danys causats pel
temporal Gloria al nord del Maresme
provocaran la pèrdua de bona part de
la collita en conreus d'horta.
Al nord de la comarca, l'entitat ha
calculat que hi ha afectades unes 350
hectàrees de cultiu i que les conseqüències de la borrasca poden
perjudicar fins al 80% de la collita
d'horta de primavera i el 24% de la
facturació anual. En concret, les cooperatives Progrés-Garbí de Malgrat
i Conca de la Tordera de Palafolls
són les que s'han emportat la pitjor
part. En aquest sentit, els pagesos
han valorat en 3,4 milions d'euros
la inversió necessària per recuperar
les condicions prèvies al temporal.
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El president de la FCAC, Ramon
Sarroca, ha insistit que davant de les
"greus" repercussions que els darrers
temporals han provocat en el sector
agrari, la Generalitat de Catalunya
hauria de reclamar al govern espanyol
"un paquet de mesures urgents que
pal·liïn els danys causats pel Gloria,
facilitin la recuperació de les explotacions i evitin l'abandonament de
terres".
A més a més, el representant de
l'entitat ha reclamat celeritat en els
peritatges i en la recuperació de les
finques, accessos i infraestructures.
També ha demanat prioritzar les zones afectades en els ajuts de millora
de la competitivitat del Contracte
Global de les Explotacions (CGE),
l'adopció de mesures fiscals i la reducció dels mòduls de l'IRPF.

Els viveristes del Maresme
també fan balanç
La setmana passada, el Gremi de
Viveristes del Maresme també va
fer balanç dels danys provocats
pel pas del temporal a la comarca.
Per a aquest col·lectiu, les pèrdues
superen ja els 2,5 milions d'euros.
Amb tot, es tracta d'unes primeres
estimacions que situen la Conca
de la Tordera com a zona zero de
la borrasca.
Segons ha detallat el secretari
tècnic del gremi, Pol López, la destrossa ha arribat en un moment molt
important per al sector, a les portes
de la campanya de primavera i amb
tots els cultius a ple rendiment per
fer front a una intensa campanya de
vendes que ara es veurà greument
afectada. | ACN/Red.
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

475.000 €

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

691 124 337
www.maresmed.com

comercial@maresmed.com

A 20 minuts de Barcelona
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A 2 minuts de Mataró Park
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Horòscop

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

ÀRIES: (Del 21/3 al 20/4)

Venus transita pel teu signe i t'atorga més
dolçor. Et preocupes per qüestions materials,
que havies desatès. Augment de l'atractiu. Pots
despertar l'amor d'una persona.

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

Venus a Casa X, afavoreix oportunitats professionals i si hi havia tensió amb un cap, en
aquest sector, pot donar-se un apropament
cordial. Cerques estabilitat econòmica.

BALANÇA: (Del 24/9 al 23/10)

Venus transita per la Casa VII i propicia els
nous contactes i l'inici d'una relació de parella. Si ja en tens, és un temps adequat per
compartir o reviure la relació.

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

Vols embellir la llar i gaudir del teu espai. O pot
ser que desitgis canviar de lloc de residència,
però de moment només mires. Algú podria
enviar-te missatges enigmàtics.

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

Amb Venus per Casa XII, hi ha necessitat d'escoltar el teu món interior. Interès per trobar
l'equilibri. Neguits en assumptes materials
que poden treure una mica el son.

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

Mercuri transitant pel sector professional, inclina a formar-se i posar-se al dia, en aquest
sentit. Converses que es mantenen en secret.
Gaudeixes d'una bona lectura.

LLEÓ: (Del 22/7 al 23/8)

Et sents amb més energia i si havies deixat una
activitat de lleure que t'agradava, pots tornar
a practicar-la. Si penses en una persona del
passat, això et pot entristir.

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

Si véns d'una etapa complicada amb la parella,
s'inicia un període on es donen converses per
arribar a l'enteniment. En la salut, t'inclines
per alguna teràpia innovadora.

ESCORPÍ: (Del 24/10 al 22/11)

Venus al sector laboral, afavoreix un bon ambient de treball o que gaudeixis de la teva
feina. Amb aquest trànsit, pots interessar-te
per adoptar un animal de companyia.

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

El sector de l'amor, podria sorprendre't amb
l'aparició d'una persona impetuosa que s'ha
interessat en tu. Pots tenir notícies d'un familiar amb qui ja no tens contacte.

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

Dies per compartir vivències, de les que normalment no en parles, amb algunes persones
de l'àmbit familiar. Possibles gestions per rebre
algun tipus d'ajut o subvenció.

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

Venus comença a transitar pel sector de l'economia. Pots rebre un augment salarial o uns
diners que et deuen. Compte, però, en gastar
desmesuradament. Millor fer previsió.

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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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. 2535
ZONA
EIXAMPLE:

PISO CON ASCENSOR Y GRANDES DIMENSIONES: 4 habitac. (2 dobles), baño
completo y aseo, cocina ofﬁce con galería anexa, suelos de gres, cercano a calle comercial
€ y con todos los servicios.(C.E. EN TRÁMITE).

T

149.000
Ref. 2266

T

ZONA
PERAMÀS

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 4470
T
Z. CERDANYOLA
ALTA:

PLANTA BAJA SEMI NUEVA: consta de 3
habitaciones (1 es doble), tiene un baño
completo, la cocina de haya, los suelos
de gres, tiene calefacción, buena distri€ bución. (C.E. EN TRÁMITE)

149.000

OCASIÓN!
PLANTA
BAJA
REFORMADA

Planta baja con entrada independiente totalmente reformada. 2 habitaciones
dobles y una vestidor, baño completo con
ducha, salón comedor con cocina americana. (C.E. en trámite.)(ANTES: 129.000€)
A:

AHOR

126.000€

Ref. 1453
ZONA
JUZGADOS:

T

259.000€

Ref. 4528
EXCELENTE PISO DE 110M2 MUY BIEN UBICAT
DO: Con parquing y trastero, tiene 4 habiZONA Mª
taciones (1 tipo suite), 2 baños completos,
AUXILIADORA:
:
cocina ofﬁce, galería anexa, ascensor. DESDE
(C.E. EN TRÁMITE).

Excelentes pisos de 2 y 3 dormitorios
con acabados de 1ª calidad, pisos totalmente exteriores, a.a con bomba de
€ calor. Pregunte y le informaremos!

145.000

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

OBRA NUEVA!! DOS ÚLTIMOS PISOS:

937 965 148
5/2/20 9:36

Perfil
Míriam Iscla,
una actriu d'alta volada
Perfil: Berta Seijo

Entrar a l'Institut del Teatre va marcar un abans i un
després a la vida de Míriam Iscla. Nascuda a Pineda
de Mar, aquesta maresmenca resident a Barcelona estudiava tercer de Medicina quan va decidir que ja era
hora de prendre una decisió. "Des de ben petita feia
teatre amateur, però al principi no creia que m'hi pogués dedicar de forma professional", afirma. Amb un
any a l'Institut n'hi va haver prou perquè Iscla agafés el
rumb que sempre havia desitjat: "Guardo molts bons
records d'aquella època; vaig aprendre de professors
que ens van fer creure en la serietat de la nostra feina
i vaig conèixer companys de professió que ara són
amics". El millor regal, però, va ser T de Teatre. I és que,
a l'Institut, l'entrevistada va coincidir amb Carme Pla,
Mamen Duch, Àgata Roca i Rosa Gàmiz, actrius amb
les quals va fundar, el 1991, una de les companyies
amb més renom de l'escena catalana. "Tot va sorgir a
finals de carrera, mentre preparàvem la tesina i vam
decidir que no podíem quedar-nos a casa esperant
que ens truquessin per començar a treballar", afirma.
La primera funció amb què van pujar a l'escenari va
ser Petits contes misògins, basada en textos de Patricia
Highsmith. A partir d'aquí, "amb molt d'esforç i després
d'anys girant i carregant i descarregant la furgoneta",
el somni d'aquestes exalumnes de l'Institut del Teatre
es va fer realitat.

Més enllà de 'Jet lag'
El boom de les T de Teatre va arribar una dècada més
tard. Ja conegudes al món del teatre, el seu salt a la televisió amb la sèrie Jet lag va ser molt ben rebut pel gran
públic. "Ens venia de gust treballar en un format com la
sitcom i crec que ser una companyia amb recorregut i
liderada per cinc dones ens va ajudar a fer-nos un lloc
i a cridar l'atenció amb el nostre producte", assegura.
El 2008, Iscla decideix començar a volar sola.
"Després de 17 anys formant part del mateix projecte necessitava una renovació, explorar nous camins
i treballar amb altres persones", explica. Aquesta decisió l'ha portat a actuar en un bon grapat d'obres de
teatre i a tocar registres que no són la comèdia. "He
fet el que volia fer, tot i que quan ets freelance t'has
de reinventar constantment i provocar tu mateixa els
projectes", afirma.
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David Ruano

'Abans que es faci fosc'
Míriam Iscla aterra diumenge, 9 de febrer, al Teatre
Monumental per presentar 'Abans que es faci fosc',
una obra que ella mateixa va portar a Pep Pla perquè
la dirigís. Fins i tot va posar-se en contacte amb
l'autora del text per demanar-li que les dues protagonistes del muntatge fossin dones. "La funció ja
s'havia representat abans a Londres amb actors, però
jo sempre havia considerat que el viatge emocional
era molt més impactant si l'interpretaven una mare
i la seva filla", explica. Després d'aconseguir llum
verda, l'actriu maresmenca va preparar-se a fons
el seu personatge. "La protagonista pateix retinosi
pigmentària, una malaltia que provoca ceguera, i des
del començament vaig tenir molt present que per
posar-me en la seva pell havia d'investigar i parlar
amb gent que es trobés en la mateixa situació".

APUNTS
Una obra de teatre que t'ha impactat: 'Europa
bull' i 'Romancero gitano' amb Núria Espert.
Una afició: Dibuixar.
Com et relaxes abans de sortir a escena: Sempre
faig escalfament físic i vocal.
Una pel·lícula que has vist recentment i que
recomanes: 'Parásitos'.
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

info@ﬁnquescastella.com
www.ﬁnquescastella.com

93 757 83 83
[EN
TRÀMIT]

689 €

202.260 €

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - Centre

350.000 €

Cabrera de Mar - Centre

800 €

MATARÓ - Camí Serra

127.260 €

MATARÓ - Centre

850 €

MATARÓ - Eixample

BONIC PIS MOLT AMPLI I LLUMINÓS!
PIS MOLT ESPAIÓS TOTALMENT REFORMAT!
Pis en exclusiva! Consta de 88m², 3 habitacions, bany, cuina office, Consta de 90m² construïts, 3 habit., bany, cuina independent, saló-mensaló-menjador, calefacció, tancaments d’alumini, terres de parquet, jador, balcó, tancaments de fusta, terres de terratzo, ascensor... Ideal per
a una família!!! T 102400
galeria, balcó, ascensor... Pàrquing opcional!! T 151654
[EN
TRÀMIT]

ESPECTACULAR ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA DE 39M2!
Consta de 116m², 4 habitacions, 2 banys, cuina independent,
saló-menjador, calefacció, aa/cc, tancaments d’alumini, terres de
gres, ascensor… Ideal per a grans famílies!!! 151700

MAGNÍFIC LOCAL COMERCIAL MOLT BEN SITUAT!
Consta de 100m² en planta baixa totalment diàfan + un ampli
altell (actualment el fan servir com a despatx) i un servei. Oportunitat per estat, preu i adaptabilitat!!! T 350172

ACOLLIDOR PIS MOLT BEN SITUAT!
1r sense ascensor. 84m², 3 habitacions, bany, cuina office, saló-menjador, balcó, tanca. de fusta, terres de terratzo… Molt assolellat. Envoltat
de botigues, supermercats, farmàcies i serveis!!! 110773

GRAN LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAIXA!
190m2, altura 4,40m2. servei, subministres de llum donats d’alta,
porta accessible furgonetes. Molt ben comunicat, a prop botigues,
places i serveis. Ideal magatzem. Immillorable situació!!! T 303098

45 anys ens avalen. Serietat i eficàcia al millor preu.
1P CASTELLÀ.indd 2
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Estima les experiències
estima els moments
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