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Arrenca "Lloguem!", un projecte finançat amb fons europeus que té com
a objectiu incrementar l'oferta de lloguer a preu assequible a Mataró

12/2/20 16:18

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 MOLT BEN
SITUAT!

BONA COMPRA!

T
Ref. 13063 AV. GATASSA /POLICIA NACIONAL: Al costat avinguda principal, activa i tots els comerços, col·legis i serveis. Finca
amb ascensor. 80m2. 3 dorm. Saló ampli. Cuina en perfecte estat. Galeria. Bany amb dutxa. Calefacció. Preu realment bo!!

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

130.000€

Pl. Cuba, 48, Mataró · info@sucasa.es

12/2/20 12:56

9351

propers i de confiança

www.sucasa.es
77.000€

147.000€

T

T

ECONÒMIC, IDEAL INVERSORS!

AMB PATI DE 20M2!

Ref. 13059 CERDANYOLA NORD: Habitatge 75m2
mitja alçada. 3 dorm. Saló menjador ampli i lluminós.
Cuina perfecte estat. Bany. Terres gres ceràmic. Requereix reformes i pintura. Pagui menys que un lloguer!!

Ref. 13077 CTRA. MATA/PINTOR ESTRANY: Habitatge
molt còmode, reformat. 86m2, pati a nivell 20m2 3 dormit.
(abans 4). Saló menj. 22m2. Cuina perfecte estat. Portes
roure. Aparc. opcional. Preu realment interessant !!

157.000€

187.000€

T

T

PIS BEN SITUAT!!

HABITATGE REALMENT SINGULAR!

Ref. 13074 PERAMÀS/RDA. O’DONNELL: Finca amb
ascensor. Bon pis 72m2, zona activa, serveis i comerços.
Saló 22m2. ampliat. Cuina ben equipada. 2 dorm. (abans
3). Bany. Terres ceràmics. Calef. + a. cond. Fust. roure.

Ref. 13042 PERAMÀS/Z.POLICIA: Comunitat 2 veïns.
105m2 actualitzat impecable. Saló 22m2, sala elevada
30m2 molt acollidora. Balcó. Cuina equipada. Bany reformat + lavabo. Segur no ha vist res semblant !!!

212.000€

265.000€

T

T

UBICACIÓ ENVEJABLE!

OBRA NOVA!

Ref. 13078 CENTRE/PÇA. CUBA: Excel·lent pis 90m2,
pocs veïns. Impecable. Llum i gran amplitud. 4 dorm. Saló
24m2 ben orientat. Cuina equipada. Galeria. Bany actualitzat. Dels millors per situació, mesures i estat!!

Ref. 13075D CENTRE/PL. STA. ANNA: Àtic dúplex a estrenar a 150 mts de la plaça Sta. Anna. 77m2 constr. + terrassa solàrium de 16m2 des del saló. 2 dorm. Saló + cuina
integrada de 20m2. Bany + lavabo. Garatge opcional!!
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Davant de tot
APLAUDIT

Màgia
Opinió: Lluís Martí

Pel que sembla, la setmana passada se celebrava
arreu del món la Harry Potter Book Night. I divendres
a Mataró la biblioteca Antoni Comas organitzava un
concurs adreçat als lectors més joves de les aventures
de l’aprenent de mag.
Totalment aliè al fenomen, acabava fent cap a l’escorxador modernista arran de la descoberta recent de la
saga per part de la pubilla de casa. I reconec la meva
sorpresa davant el predicament que encara té la saga més
de dues dècades després del seu debut. Evidentment,
la repercussió de les versions cinematogràfiques i el
marxandatge persistent i omnívor contribueixen en
gran manera a realimentar el cercle, però continua
sent un petit gran miracle, en aquests dies de pantalles permanents i addictives, veure com es propaga la
passió per la lectura de les històries dels personatges
de J.K. Rowling.
Un contagi discret i minúscul, un gota a gota que s’inocula com per art de màgia, mai més ben dit, de la cosina gran a la cosina petita, d’un amic a un altre. Perquè
per moltes bufandes, varetes o tasses amb escuts que
es puguin comprar, alguna cosa més ha de surar perquè un marrec emprengui l’aventura de llegir-se una
història de més de quatre mil pàgines. I divendres, a
la sala d’actes de l’Antoni Comas n’eren una vintena
sense comptar els que van quedar en llista d’espera.
I val a dir que la feina de les organitzadores va estar a
l’altura de la il·lusió dels participants i, de ben segur,
de la seva pròpia il·lusió, creant un espai màgic que va
immergir concursants i famílies des del primer moment
i al llarg de tota la vetllada, salvant amb la bona fe i les
ganes de tots plegats fins i tot els imprevistos tecnològics de darrera hora.
Perquè sí: la màgia negra també hi va tenir presència,
i va fer caure el wi-fi, la pantalla blava de la mort del
segle XXI. Petita ironia que, a les portes d’una nova edició del MWC que ens estabornirà amb tot de novetats
impactants, seguim entrebancant-nos amb problemes
tan bàsics. “Mataró, locomotora amb destí ciutat intelligent”, en diuen.
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Tarda solidària al Club
Nàutic El Balís
Dissabte, 15 de febrer, el Balís organitza un berenar solidari per recaptar fons per als nens amb
càncer. El club nàutic se suma així al projecte
#paralosvalientes, impulsat per Sant Joan de Déu.

CASTIGAT

Comiat al Festival
Internacional d'Orgue
Aquest festival és un dels grans perjudicats de
la retallada en cultura a Mataró per al 2020.
L'acte no se celebrarà amb l'objectiu d'estalviar
diners, segons ha informat la regidora.

L'ENQUESTA

La teva sensació d'inseguretat a
Mataró ha augmentat en l'últim
any?

87% SÍ

13% NO

NOVA PREGUNTA
Creus que els preus del lloguer a
la ciutat són abusius?
VOTA L'ENQUESTA A:
totmataro.cat/participa/enquestes

12/2/20 16:20
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Foto antiga

Fa 25 anys

Cedida per Jaume Picón

L'espectacle de l'atletisme
“Quan l'Ajuntament de Mataró organitzava diferents actes, el Centre
Atlètic Laietània col·laborava amb
exhibicions de relleus, torxes, etc.”,
recorda Jaume Picón, exatleta de
l'entitat.
En concret, aquesta fotografia
cedida pel mateix Picón correspon
al dia en què es va inaugurar el
monument a Miquel Biada, l'any
1948, amb motiu del centenari del

primer tren de l'Estat.
Els components que formen el
grup que apareix a la instantània
són, per ordre d'esquerra a dreta
i de dalt a baix: Eugeni, Graupera,
Picón, Vilavella, Suari, Suari,
Claramunt, Clavell, Quintana,
Llabrés, Arnau, Olmedo i de Paco.
A més, també hi apareixen els directius Parés i Novell i l'entrenador,
Buenaventura Brunet.

Fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 20 al 26 de febrer de 2015

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART
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QUÈ HEM DE FER A PARTIR DEL 2021?
El Conseller Vila no es mulla i no descarta cap escenari sobre el futur
d’una C-32 que el territori vol gratuïta al final de la concessió
T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218
08304 Mataró

També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

Més de 3.000m2 en decoració

DECORACIÓ, ROBA DE CASA
ASSOS...
CATIFES, PARQUETS, MATAL
NÇA
PROFESSIONALS DE CONFIA
Pàrquing gratuït al mateix
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t de 9 a 21 h

edifici Horari ininterrompu

REBAIXES
DE DEBÒ!

Roba de llit
Nova temporada

Fa 5 anys

10%
10
dte.

18/2/15 17:25
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Arxiu

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Mataró permet el pas de vehicles a la Riera
el primer dia que pensava vetar-los
La pressió dels pares de l'escola concertada Cor de Maria frena les mesures de
pacificació del trànsit per convertir el centre en un espai per a vianants
Mobilitat: ACN

L'Ajuntament de Mataró va permetre el pas de vehicles a la Riera dilluns
a la tarda, justament quan es posaven
en marxa les mesures de pacificació
del trànsit per convertir el centre en
un espai per a vianants. El motiu és la
pressió que han fet els pares de l'escola

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1905.indd 2

concertada Cor de Maria, acostumats
a deixar i recollir els seus fills en cotxe
al matí, al migdia i a la tarda. El pas
de vehicles havia de quedar restringit
en aquest vial a excepció de la franja
compresa entre les set i dos quarts de
deu del matí. L'objectiu era facilitar
la càrrega i descàrrega als comerços,
i l'arribada en cotxe a aquest centre

educatiu. Finalment, el govern local
ha cedit i ha modificat la mesura en les
primeres 24 hores de funcionament.
Fins que acabi el curs, el 19 de juny, la
restricció de vehicles s'aixecarà també entre tres quarts de cinc i un quart
de sis, tot i que el dilluns a aquesta
hora encara hi havia algunes pilones
obertes al centre de Mataró. | ACN

12/2/20 16:20
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Els Maristes indemnitzaran
víctimes d'abusos sexuals

L'Escola Maristes de Valldemia va ser un dels centres investigats.

Detingut un home per
intentar matar la seva
parella a Mataró

D. Ferrer

Agents de la Policia Local.

D. Ferrer

L'orde religiós arriba a un acord amb l'associació creada
pel pare d'un dels afectats

La víctima pateix lesions
molt greus al cap

Els Maristes indemnitzaran alumnes víctimes d'abusos sexuals en
alguns dels col·legis que gestiona,
segons ha avançat El Periódico i
ha pogut confirmar l'ACN. Els responsables de l'orde han signat un
acord amb l'associació Mans Petites,
creada per Manuel Barbero, pare
d'una de les víctimes, i la comissió
de reparació es va crear dilluns davant de notari.
La comissió estarà integrada per
professionals independents, entre
els quals n'hi haurà almenys un de
designat per la congregació i un
altre que decidirà Mans Petites. El
procediment consistirà a entrevistar
les 31 presumptes víctimes que han
contactat amb l'entitat per avaluar si
els fets que denuncien i les seqüeles

La Policia Local de Mataró va
detenir dijous passat, 6 de febrer,
al vespre un home com a presumpte autor d'una brutal agressió a la
seva parella. El mateix agressor va
trucar al 112 pels volts de les 20 h
explicant que no tenia notícies de
la seva parella i que no obria la porta de casa. Quan la Policia Local,
Bombers i SEM van entrar al pis,
van trobar la dona amb lesions
molt greus al cap.
La víctima va ser traslladada a
l’Hospital de Mataró i l’home va ser
detingut per la Policia Local com
a presumpte autor de l’agressió. El
jutge va ordenar divendres el seu
ingrés provisional a presó acusat
d’un delicte d’homicidi en grau de
temptativa. | ACN / Red.

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1905.indd 3

que presenten són plausibles. Un
cop superat aquest tràmit, es decidirà la indemnització prenent com
a barem les sentències per abusos
sexuals dictades recentment per la
justícia espanyola. Precisament, una
d'aquestes sentències és la de l'Audiència de Barcelona contra Joaquim
Benítez, el professor que va abusar
del fill de Barbero. L'ens judicial el
va sentenciar a 21 anys de presó i
a pagar indemnitzacions a les víctimes d'entre 10.000 i 60.000 euros.
Es tracta de la primera vegada
que un orde religiós accepta indemnitzar econòmicament les víctimes
dels abusos sexuals soferts en les
instal·lacions que gestiona sense
que hi hagi una ordre judicial que
els obligui a fer-ho. | ACN

12/2/20 16:20

Ciutat

En marxa un dispositiu policial
per prevenir els robatoris

José Manuel López
abandona el lideratge
del PP de Mataró

Comissaria de la Policia Local a Mataró.

José Manuel López.

D. Ferrer

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local han realitzat
75 detencions durant el mes de gener
La tendència a l’alça de robatoris a
Mataró respecte d'anys anteriors ha
alertat l’Ajuntament i els serveis policials. És per aquest motiu, i per tal de
prevenir aquests fets delictius, que a
principis de mes es va posar en marxa
un dispositiu policial coordinat entre
els Mossos d’Esquadra i la Policia Local
que implica un increment del nombre
d’agents de paisà durant la franja horària que va del vespre a la matinada.
De moment, els agents asseguren
que el dispositiu està donant resultats
i que durant el gener ja s’han fet més

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1905.indd 4

detencions (75) en comparació amb
el mateix període d'anys anteriors (50
el 2019).
Entre les actuacions policials, destaquen les que s’han fet 'in fraganti'
i han evitat que el robatori s’acabés
produint. D'altra banda, a 20 dels 75
detinguts se’ls acusa de robatori amb
força en establiments comercials,
escoles, vehicles i/o domicilis, i a 14
del delicte de robatori amb violència
i/o intimidació. De tots els detinguts
registrats al gener, però, només tres
han ingressat a presó. | Red.

D. Ferrer

Marco Fernández agafa el
relleu del mestre mataroní
El PP de Mataró canvia de líder.
Després de prop de 20 anys com a
cara visible del partit a la ciutat, José
Manuel López ha decidit deixar d'estar al capdavant de la formació per la
incompatibilitat horària que suposa
combinar aquesta tasca amb la seva
professió de mestre.
A partir d'ara, Marco Fernández
ocuparà el seu càrrec. El que va ser
regidor de l'Ajuntament de Mataró
entre 2009 i 2013, engega aquesta
nova etapa acompanyat d'un comitè
directiu renovat. | Red.

12/2/20 16:20
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Una de les hipòtesis dels investigadors és que aquesta organització realitzava tràfic d'immigrants.

ACN

Registre a Cerdanyola en el marc d'un operatiu
policial en contra del tràfic de persones
L'actuació s'ha estès fins a Portugal, on hi ha hagut diversos escorcolls, i ara per ara es
comptabilitzen una onzena de detinguts
Successos: ACN / Redacció

Onze persones han estat detingudes en el marc de l'operació que
els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia
Civil van fer dimecres 5 de febrer
contra una organització dedicada
al tràfic de persones, segons han
informat fonts pròximes al cas. El
nucli principal de l'actuació policial

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat 1905.indd 5

es troba a les comarques de Ponent
i al Pirineu, però també es van dur
a terme escorcolls a Torrefarrera
i a Rosselló (el Segrià) i a Mataró.
L'operació va ser ordenada per un
jutjat de Tremp i les actuacions es
van estendre fins a Portugal.
Escorcoll a Mataró
El registre a Mataró es va produir en

un pis ubicat al número 61 del carrer
Burriac, al b arri de Cerdanyola, on
viu una família amb tres fills menors d’edat, segons informa Mataró
Audiovisual. El pare de la família seria una de les dues persones que es
va emportar la Guàrdia Civil. D'altra
banda, els cossos policials també
van decomissar material de l'immoble. | ACN / Red.
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Reportatge
De la teoria a la pràctica
El projecte "Lloguem!" té com a objectiu incrementar
l'oferta de lloguer a preu assequible a Mataró
Text: Berta Seijo
Fotos: D. Ferrer // Cedides

Innovador i atrevit. Aquests dos adjectius
defineixen força bé el tarannà del projecte "Lloguem!", impulsat per l'Ajuntament
de Mataró juntament amb diversos socis
locals com el TecnoCampus i la Fundació
Unió de Cooperadors. La finalitat de la
iniciativa és ampliar el parc d'habitatge
destinat a lloguer assequible al municipi. Per fer-ho, el programa busca la

Tot Repor 1905 Lloguem.indd 2

complicitat de propietaris de pisos buits,
oferint-los incentius, i de persones que
fugen de lloguers prohibitius i amb ganes
d'implicar-se en una cooperativa. De fet,
la creació d'una comunitat de llogaters
que ajudin a capgirar la situació actual
del mercat residencial i a frenar l'escalada de preus és un dels punts forts de
la iniciativa.

12/2/20 12:46
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Ens agradaria que
el projecte contribuís a
regular els preus del
lloguer a la ciutat”
Sarai Martínez, regidora d'Habitatge

han estat provades anteriorment i que tenen un
alt nivell de risc. La subvenció aconseguida puja
a 2,5 milions d’euros, xifra que abasta el 80%
del total del pressupost del projecte. "La resta
dels diners els aporten els socis, entre els quals,
a banda del consistori, hi ha el TecnoCampus, la
Fundació Salesians Sant Jordi, la Fundació Unió de
Cooperadors, la Diputació de Barcelona i l'Institut
de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona", assenyala Carbonell.

Les claus de "Lloguem!"

És un dels projectes més atractius de l'actual pla
de mandat de l'Ajuntament de Mataró, una iniciativa que, fins i tot, ha aconseguit cridar l'atenció
de la Unió Europea (UE). I és que, sota el nom de
"Lloguem!", s'amaga una fórmula innovadora, amb
bones intencions, però alhora arriscada, per incrementar l'oferta de lloguer a preu assequible a la
ciutat. "En concret, aquest projecte es gesta entre
el 2017 i el 2018 des del Servei d'Habitatge, amb la
complicitat del Servei d'Estratègia i Governança
de l'Ajuntament, i està totalment vinculat a l'àmbit de l'economia social i col·laborativa", explica
la seva coordinadora, Laia Carbonell.
En aquest sentit, la peculiaritat de la iniciativa
és la creació d'una cooperativa de llogaters que,
en una segona fase del projecte, esdevindrà un
agent més en el mercat residencial local. De fet,
és per aquest motiu que "Lloguem!" ha estat
una de les 22 idees escollides a la tercera edició
d'Urban Innovative Actions, programa impulsat
per la UE que premia propostes que plantegen
possibles solucions a problemes urbans que no

Tot Repor 1905 Lloguem.indd 3

"Aquest projecte respon a diversos reptes: volem
que hi hagi molta més oferta que demanda de lloguer assequible i, a llarg termini, ens agradaria
que la iniciativa contribuís a regular els preus a la
ciutat", afirma Sara Martínez. Les aspiracions de
la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró
connecten amb una situació que perjudica gran
part dels mataronins: rendes de lloguer que no
paren d'augmentar al municipi (un 33% en els últims quatre anys) i un parc local de 3.381 habitatges desocupats, segons dades estimades del 2016.
El 75% dels propietaris dels milers de pisos
buits que hi ha a la capital del Maresme són particulars, un perfil que els impulsors del projecte
volen seduir. Per a fer-ho, "Lloguem!" ofereix diversos incentius als arrendadors que incloguin
el seu habitatge en el programa: obres de rehabilitació; subvencions a fons perdut per a actuacions d'eficiència energètica; beneficis fiscals
en impostos municipals com l'IBI o la plusvàlua;
gratuïtat en la gestió del lloguer, i una garantia
absoluta de cobrament. Quant a aquest últim
punt, la coordinadora de la iniciativa posa en relleu que "els riscos d'impagament són molt baixos" principalment perquè "el projecte s'adreça a
persones amb ingressos suficients i regulars, que
hauran de subscriure una assegurança, amb les

12/2/20 12:46

Reportatge
avaluacions prèvies de solvència econòmica
que això suposa". D'altra banda, per a Martínez,
"segurament el que frenarà més als propietaris a
l'hora de fer el pas és no poder fixar el preu que
desitgen". Però aquí no hi ha negociació possible:
per fer els càlculs pertinents, el projecte es basa
en l’índex de referència de preus de lloguer de
l’Agència de l'Habitatge de Catalunya. "Els inquilins podran disposar d'un pis a un preu un 30%
per sota el preu de mercat, aproximadament",
apunten les portaveus de la iniciativa.

“Els llogaters podran
disposar d'un pis a un preu
un 30% per sota el preu de
mercat, aproximadament”
Laia Carbonell, coordinadora de "Lloguem!"

En paral·lel a la captació de propietaris, els impulsors de "Lloguem!" ja han començat el procés
per constituir la cooperativa de llogaters. “Entenem
que el perfil d’inquilí a qui més li pot interessar
aquest programa és el d’una persona jove amb feina
i ingressos, però que no pot afrontar un lloguer a
un preu desorbitat”, explica la regidora. A banda
d’això, la implicació i proactivitat de les persones
que vulguin formar part d’aquest col·lectiu també
és molt rellevant. “Seran els membres de la cooperativa els que establiran quins són els drets i
obligacions dels llogaters, perquè és l’única manera de fer-la sostenible, i ja podem avançar que
la Fundació Unió de Cooperadors farà un treball
d’acompanyament i de formació adreçat a tots els
socis”, assenyalen.
Malgrat que a hores d’ara és l’Ajuntament qui
porta les regnes de la iniciativa, l’objectiu final
és que sigui la cooperativa qui, a partir del 2021,
gestioni els 200 pisos que es volen aglutinar i
faci d’intermediari entre llogaters i propietaris.
“El traspàs es farà quan la cooperativa sigui solvent econòmicament i pugui garantir el seu bon
funcionament. Després, des de l’administració
pública vetllarem perquè els criteris, requisits
i estatuts establerts a l’acord es continuïn respectant”, afirma la coordinadora de "Lloguem!",
que afegeix que si tot va bé l’entitat també podrà
oferir serveis complementaris als membres com
la contractació conjunta de llum.
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Estimació d'habitatges buits a Mataró.

Més agents implicats
A més de promoure l’accés a l’habitatge assequible,
el projecte també incorpora un vessant formatiu i
laboral. I és que les persones encarregades de la
rehabilitació dels immobles seran joves de Mataró,
d’entre 18 i 29 anys, que rebran classes teòriques
i pràctiques de fusteria, pintura, riscos laborals,
construcció, eficiència energètica, lampisteria o
electricitat. La Fundació Salesians Sant Jordi és el
soci de "Lloguem!" que es responsabilitza de seleccionar els participants per facilitar la seva inserció
al món laboral o el seu retorn al sistema educatiu,
i de coordinar i impartir els cursos. Dotze dels 24
alumnes que es beneficiaran d’aquesta iniciativa ja
van iniciar la seva formació a l’octubre.
A banda de finançament, la UE també ha assignat
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Un canvi de mentalitat
Durant l’entrevista, tant Carbonell com Martínez deixen entreveure que són conscients que lideren un
projecte arriscat i que la societat potser encara no
està preparada per acollir-lo amb els braços oberts.
“Europa ha premiat la valentia de la iniciativa, però
cal un canvi de mentalitat perquè l’habitatge deixi de
ser un element especulatiu”, assenyalen.

Sarai Martínez, regidora d'Habitatge.

Les persones que rehabilitaran els immobles seran una vintena de joves de Mataró,
d’entre 18 i 29 anys, que rebran classes
pràctiques i teòriques a càrrec de la
Fundació Salesians Sant Jordi

als impulsors del projecte un expert que els assessora i els ajuda a difondre la seva tasca arreu d’Europa. “Aquesta promoció internacional és clau perquè altres ciutats s’interessin per replicar el nostre
programa”, assegura Carbonell. La cosa, però, no
acaba aquí. Gràcies a haver guanyat la subvenció,
la coordinadora de "Lloguem!" explica que actualment formen part d’una xarxa de projectes innovadors relacionats amb l’habitatge que el serveix per
a continuar aprenent.
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En el llistat d’actuacions previstes per als pròxims
tres anys per mobilitzar i ampliar el parc d’habitatges
de lloguer assequible, "Lloguem!" forma part d'un
paquet de mesures que també inclou “potenciar la
borsa de lloguer, promocionar l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús i impulsar la captació
d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte”,
destaca la regidora. Tanmateix, també hi ha lloc per
a les sancions: segons s’observa en el pla de mandat
2019-2023, el consistori penalitzarà a partir d’aquest
any amb un recàrrec del 50% de l’IBI els habitatges
que estiguin permanentment desocupats.
Per últim, un altre dels grans reptes de Martínez
és la regulació dels pisos turístics. L'oferta d'aquesta
tipologia d'habitatges no para d'augmentar a la ciutat;
segons dades de l'Ajuntament de Mataró, actualment
n'hi ha un centenar donats d'alta a la Generalitat. "No
em preocupen els que operen de forma legal, que
fins i tot poden tenir un impacte positiu pel que fa a
l'àmbit de promoció econòmica, sinó els pisos buits
que, fruit de l'especulació, acullen turistes sense cap
llicència d'activitat", afirma la regidora.
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D. Ferrer

Cultura

www.totmataro.cat/cultura

El Festival Internacional d'Orgue s'acomiada de
Mataró a causa de les retallades
L'esdeveniment és un dels grans perjudicats del reajustament pressupostari que
recentment va anunciar el govern municipal per a aquest any
Cultura: Redacció

El Festival Internacional d'Orgue de
Mataró no se celebrarà aquest any.
El motiu d'aquesta decisió presa pel
govern municipal és "estalviar diners"
i fer front a un reajustament pressupostari que té com a principal afectada la partida de Cultura, que perd
240.000 euros.
L'anunci de la cancel·lació es va
produir dijous al ple municipal i com a
resposta a una de les preguntes d'ERCMes. Segons va afirmar Maria José
Pérez Carrasco, l'orgue seguirà sent

protagonista a la ciutat gràcies a la
Setmana de la Música Antiga. Amb
tot, la regidora de Cultura no va confirmar la supressió definitiva del festival en futures edicions.
Un festival de renom
En aquest sentit, l'esdeveniment
és un dels plats forts de l'agenda
cultural mataronina i, any rere any,
ha comptat amb artistes convidats
de renom. A tall d'exemple, en la
passada edició, els assistents van
poder gaudir de les actuacions de
Liene Andreta Kalnciema, una de

Porta oberta
La regidora no ha
confirmat la supressió
definitiva del festival
en futures edicions
les organistes letones més espectaculars de la seva generació; de
Ben van Oosten, homenatjat en tres
ocasions per la Societat Acadèmica
d’Arts, Ciències i Lletres de París, i
del músic britànic Wayne Marshall,
director principal de la WDR
Funkhausorchester de Colònia. | Red.

Retallada de 240.000 euros
El reajustament pressupostari per al 2020 ha afectat
el festival i altres cites culturals com Les Santes.
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'L'amic retrobat': afectes
trencats pel nazisme

Roser Herreros i Maria
Raventós, caps de
colla dels Capgrossos

Núria Navarra

L'espectacle està dirigit per Joan Arqué.

Cedida

Víctor Payerol n'és el nou president.

Crítica de l'obra de teatre amb què La Sala d’Argentona
ha encetat la temporada

Per primera vegada un
duet assumeix el càrrec

Divendres passat La Sala d’Argentona va iniciar la nova temporada amb
‘L’amic retrobat’. L’espectacle, produït i
estrenat fa tres mesos al Teatre de l’Aurora d’Igualada, es basa en l’adaptació
feta pel dramaturg Josep Maria Miró
d’una novel·la famosa de Fred Uhlman,
escriptor alemany d’ascendència jueva
que va haver d’exiliar-se del seu país
per eludir la persecució nazi. L’ha dirigit Joan Arqué i després de fer una
estada curta al TNC ara està girant per
diversos teatres de comarques.

Els Capgrossos de Mataró ja han
iniciat els assajos de la temporada
2020, un any que arriba carregat de
canvis. Per començar, Roser Herreros i
Maria Raventós agafen el relleu d'Oriol Feliu i lideraran la colla. És la primera vegada en els 24 anys d'història
dels blaus que la màxima responsabilitat tècnica l'assumeix un duet i
que el càrrec està ocupat per dones.
En l'àmbit administratiu també hi
ha novetats: Víctor Payerol exercirà
la presidència de la colla després de
dues temporades amb Jordi Marquès
al capdavant.
Tot i la seva joventut, Herreros i
Raventós són dues veteranes de la
colla, membres des dels seus primers
anys de vida. Ambdues comparteixen
el fet d'haver estat primer canalla i
després habituals dels troncs dels
Capgrossos. Van ser escollides per
unanimitat en l'assemblea celebrada el 31 de gener i es van fixar com
a principals objectius treballar per a
recuperar la gamma extra, descarregar
el pilar de 8, recuperar la torre de 9
i el 5 de 9, i somiar obertament amb
el 4 de 9 amb folre i l'agulla. Un altre
dels propòsits de l'entitat és ampliar la base social de la colla, sumant
nous castellers de la ciutat i la comarca. | Red.

Reconciliació pòstuma
L’argument, que conté traces biogràfiques del seu autor, evoca la intensa
amistat sorgida entre dos adolescents
quan als anys trenta compartien estudis i vivències pròpies de l’edat en un
prestigiós centre educatiu de Stuttgart.
Un és en Hans, fill d’un metge jueu,
l’altre en Konradin, pertanyent a una
família aristocràtica adepta a les idees
de Hitler. Aquest període d’afecte mutu
i de fortes complicitats entre tots dos
queda estroncat de cop quan l’hegemonia del nacionalsocialisme fa penetrar
l’antisemitisme a totes les capes de la
societat i comença l’extermini dels jueus. Per salvar-se, Hans fuig a Amèrica
i allà comença una nova vida, fins que,
molts anys després, rep una carta que li
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demana col·laboració per homenatjar
els companys d’estudi morts durant el
nazisme. Serà llavors que la llista de
difunts el reconciliarà emocionalment
amb el seu antic amic.
Senzill i tendre
A ‘L’amic retrobat’ la dramatúrgia que
Miró ha bastit per escenificar aquesta
història fa que el narrador sigui la figura
adusta d’un Hans adult, interpretat per
Jordi Martínez, mentre que els passatges que evoca del temps adolescent del
mateix Hans i d'en Konradin els representen, respectivament, Quim Àvila i
Joan Amargós. Tot junt, amb l’orientació
de Joan Arqué, compon un muntatge
sense pretensions d’espectacularitat i
que té precisament en la seva senzillesa
un notable factor de qualitat. A més,
la correcció dels actors també li dona
l’oportuna dosi de tendresa.
Algú podria dir que l’examen que
aquesta obra fa de l’Alemanya nazi no
afegeix res de significatiu a un tema
ja tractat extensament. Però en un
moment com l’actual, en què arreu
hi ha una tendència ascendent dels
postulats d’ultradreta, no es pot negar
que ofereix l’oportunitat de reflexionar
sobre com les ideologies de l’odi enverinen i arriben a afectar la convivència
i les relacions entre les persones. | C.S.
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Agenda
UNA VETERANA DEL
SOUL, EL BLUES I L'R&B
Cicle Músiques Tranquil·les:
Monica Green, 30 anys

Dissabte 15 febrer / 21.00 h
Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Taq.: 18 €. Ant.: 15 €.
Monica Green aterra a Mataró per a celebrar
els seus 30 anys sobre els escenaris. Aquesta
cantant, experta en estils com el soul, el blues
i l'R&B, ja és una vella coneguda de la ciutat,
on hi ha actuat diverses vegades. Prova d'això
és que el seu últim concert al teatre Aliança
va exhaurir totes les entrades. Ara, però, hi ha
una segona oportunitat per a tots aquells que
vulguin escoltar i gaudir del seu directe, on no
hi faltaran els principals èxits de la música negra dels anys 60, 70 i 80.

MÚSICA
# Moana Quartet
Diumenge 16 febrer / 12 h
Les Esmandies (Rda. O'Donnell,
94. Mataró) / Taquilla inversa
Concert d'un quartet de corda que
sempre aposta per la innovació.
# Ràdio Funky
Dijous 20 febrer / 21 h
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1.
Mataró) / Taquilla inversa
Gran ball del dijous llarder, amb el
grup mataroní de funk.
# Jazz Clap
Dijous 20 febrer / 21.30 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Taq.: 10 €. Ant.: 8 €.
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Jam-session amb Jim Snidero, saxofonista alt nord-americà.

TEATRE I DANSA
# '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.
# Al fons del calaix
Dies 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
Dies 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 de La Tropa Teatre.
# Descalços pel parc
Diumenge 16 febrer / 18 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 7 €. Reduïda: 5 €.
Obra de Neil Simon, a càrrec del
grup de teatre El Centru, de Canet
de Mar. En el marc de la 16a Mostra
de Teatre Amateur.
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Casa das Feras
Vermut musical amb el concert
d'aquest quartet, A cavall entre
el country i el folk, presenta un
recull de les cançons que han anat
cultivant al llarg del camí.
Diumenge 16 febrer / 12 h
Plaça de Rafael Alberti (Mataró)

INFANTIL I JUVENIL
# El conte de la rotllana
Divendres 14 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
Conte "La muntanya de llibres més
alta del món", de Rocio Bonilla.

# Buc de Contes
Dimecres 19 febrer / 19:30 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Narració del conte "Les princeses
petites també es tiren pets", d'Ilan
Brenman i Ionit Zilberman.

XERRADES I LLIBRES
# El terror neonazi arreu
Dilluns 17 de febrer / 19.30 h
Sala d’Actes Fundació Iluro (C. de
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Quique Badia
Masoni i Helena Castellà Duran.

# BiblioLab: 'Emociona’t'
Dimarts 18 febrer / 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Crea, participa i descobreix una
història compartida, per a nens/
es a partir de 7 anys.

# Contestoltes
Dimecres 19 febrer / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
L'hora del conte especial de
Carnestoltes, a càrrec de "Vet
aquí una…".

# El referèndum inevitable
Dilluns 17 febrer / 19:30 h
Buc de Llibres (c. Sant Josep, 17.
Mataró)
Presentació del llibre amb la participació de l'autor, Carles Mundó.

# Art Time
Dimecres 19 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
"El somni de Velázquez", de Marta
Rivera Ferner.

# Dijous a la Biblio
Dijous 20 febrer / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Pujol, 19-25. Mataró)
"Carnestoltes", d’Anna Canyelles,
il·lustrat per Roser Calafell.

# Una mirada a la transició
Dimecres 19 febrer / 19 h
Sala d’Actes Fundació Iluro (C. de
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Manuela
Carmena, exalcaldessa de Madrid.
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L'endrapasomnis

Austràlia

La companyia Teatre al detall
ofereix un espectacle poètic i
tendre, ple d’humor i de bona
música en directe de La Tresca i
La Verdesca.

Xerrada d'Àngel Morillas. Dins
el cicle de xerrades "Oceania.
Milers de petites i grans illes
repartides per l’oceà més
gran del planeta".

Diumenge 16 de febrer / 18 h

Dimarts 18 febrer / 18 h
Col·legi Aparelladors i
Arquitectes Tècnics (Pl. Can
Xammar, 2. Mataró) / 6 €.

Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Entrada: 8 €.

XERRADES I LLIBRES
# A batzegades la construcció
de la ciutat
Dijous 20 febrer / 19:30 h
Sala d’Actes Fundació Iluro (C. de
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Manel Mas
i Estela, que va ser 21 anys alcalde
de Mataró (1983-2004).

RUTES I VISITES
# Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial
Dissabte 16 febrer / 11 h
Des de la Nau Gaudí (c.
Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró, durant
els segles XIX i XX.

VARIS
# V Cursa familiar per la vida
Diumenge 16 febrer / 11.30h
Passeig Marítim (Mataró) / 2 €.
Cursa solidària amb Hogar de
María, donatius per ajudar a mares amb dificultats econòmiques
per tirar endavant el seu embaràs.
Adults 5km i Infantil 0,5 km.
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Rebombori de la
Mulassa de Mataró
Acte que obre oficialment el
Carnestoltes de la ciutat.
18 h, Arribada dels entremesos
convidats. 18:30 h, cercavila.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana

Dissabte 15 de febrer
Pl. Santa Maria fins a la pl.
Santa Anna (Mataró)

FESTES
# Carnestoltes 2020
Dijous 20 febrer: 19 h, pl. Santa
Maria, Repartiment de truites.
Divendres 21 febrer: 20.30 h pl.
Santa Anna, aparició del Pellofa
XLII, els Botargues, la guàrdia
reial del rei del Carnestoltes, la
Momerota i la Momeroteta.

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

Dissabte 22 febrer: 11.30 h a la plaça de Santa Anna, Ball de Gitanes.
Tarda, gran Rua de Carnestoltes
pels carrers de la ciutat. Al vespre
a la plaça Santa Anna, concerts i
ball de Carnestoltes.
Diumenge 23 febrer: 11 h des de
l'Ajuntament, despertar en Pellofa.
A la plaça Santa Anna, ball infantil
de Carnestoltes.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Sèniors
La democràcia
L'actual democràcia no serveix
per gestionar una societat amb
un alt grau de complexitat i amb
dues ètiques enfrontades, que
condicionen els valors morals que
regulen el comportament humà
comunitari. L'ètica humanista basada en la participació ciutadana i
l'ètica digital basada en algoritmes
d'intel·ligència artificial, amb plantejaments socialment rebutjables,
quan pretenen establir normes
que afecten principis morals. Es
perfila la solució humanista, com
a supervisora de la digital, mitjançant una societat organitzada
en xarxa, en la que la vida local
hauria d'esdevenir la seva escola
bressol, inicialment organitzada per
auto gestionar energies renovables
de forma comunitària, mitjançant
preses de decisions democràtiques
consensuades.
Des de fa bastants anys, la moderna
gestió empresarial no pren acords
en funció de votacions majoritàries. S'ha demostrat que no és la
millor manera d'assumir decisions,
que siguin positives per a les organitzacions. S'acostuma a utilitzar
fórmules que cerquen el consens,
el qual, encara que sigui dificultós
i requereixi molt de temps, a la
llarga és més beneficiós i durador.
En les organitzacions del teixit
associatiu no és aconsellable que
decisions importants es prenguin
d'antuvi per majoria, marginant
opinions minoritàries que moltes
vegades, suficientment debatudes,
són les més recomanables. Succeís,
però, que defensar vies de consens, suposa lluitar contra la llei del
mínim esforç, que predomina en
una societat domesticada per un
consumisme, que no deixa temps
per raonar i pensar i així ens va.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Apunts
psicològics
La síndrome o el
complex d’Eròstrat

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

Voler de totes totes passar a la
història i que se’n parli sempre d’ells
fent servir el mitjans més adients
per cridar l’atenció, així ho va fer
aquest personatge de la història:
Eròstrat.
Avui és fàcil fer-se notar o destacar, però a l’antiguitat, no. Se
n’havia de fer una de molt grossa
i amb maldat: Eròstrat va cremar
el temple d’Artemisa (Efes), edifici
emblemàtic de cultura. El complex
erostràtic és una mania que porta
a cometre actes delictius per aconseguir un renom, una fama.
Avui en dia podem fer un pas més:
Sense maldat ni gran mitjans es pot
fer-se notar. Com viure d’aparences, superficialitats. Una reacció al
complex d’inferioritat, o a una baixa
autoaceptació. Si la faig grossa, em
coneixeran, serè famós/a i a més
de respectar-me, algú/na m’estimarà. La fantasia no pot anar mes
lluny? Però després ve la realitat
d’un selfi, d’un facebook, d’un instagram, d’una foto al mòbil....Molta
gent no té cap escrúpol en fer mal.
Gaudeix amb la desgràcia i el dolor
dels altres.
Voler aparentar, cridar l’atenció no
és dolent però amb quina intenció
o desig o anhel? Amb quines conseqüències?
La TV no és una bona consellera.....
la major part de programes no són
ni educatius ni humans. El món
íntim s’ha tornat pornogràfic i mercantilitzat. La cultura tecnològica
per alguns tot just està entrant a
les seves vides; en canvi per altres, és ja la seva vida. I tinguem
en compte la dita de casa nostra:
QUI PAGA MANA.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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NOCES D' OR

EL CROS CIUTAT DE MATARÓ, ORGANITZAT PEL GA LLUÏSOS
MATARÓ, ARRIBA A LA 50A EDICIÓ AMB LA DISPUTA DEL
CAMPIONAT DE CATALUNYA AMB GRAN PARTICIPACIÓ
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Galeria

Daniel Ferrer
fotògraf

El 50è Cros Ciutat de Mataró, en imatges
E

MINUT ZERO
Agenda

> Casa
WATERPOLO: Div. Honor Fem.
CN MATARÓ - CN CATALUNYA
Dissabte 15 | 12:45 h | Complex Joan Serra

HANDBOL: Plata Estatal Fem.
JH MATARÓ - S.JOAN DESPÍ

Dissabte 15 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca

HANDBOL: 1a Estatal Mas.
JOVENTUT MATARÓ - LA ROCA
Dissabte 15 | 20 h | Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL: 1a Catalana Fem.
CE MATARÓ - CABANES

Diumenge 16 | 17 h | Municipal Centenari

BÀSQUET: Lliga EBA Mas.
UE MATARÓ G.HOMS - BARBERÀ
Diumenge 16 | 18 h | Palau Josep Mora

> Fora
WATERPOLO: Div. Honor Mas.
MEDITERRANI - QUADIS CNM
Dissabte 15 | 14 h | Piscina Josep Vallès

HOQUEI PATINS: Copa Princesa
CH MATARÓ - MAÇANET
Dissabte 15 | 18 h | Pavelló Vendrell

BÀSQUET: Lliga Femenina 2
BARÇA CBS - ADVISORIA BOET

Dissabte 15 | 18 h | Pavelló JC Navarro SF Llobr.

BÀSQUET: Lliga EBA Mas.
SESE - MATARÓ PARC BOET

Dissabte 15 | 18:15 h | Pal. Virrei Amat BCN

FUTBOL: 1a Catalana
LLAGOSTERA B - CE MATARÓ

Diumenge 16 | 18:30 h | Municipal Llagostera

Galeria completa a www.totmataro.cat/imatges

El Personatge

MANU CABRERA

jugador del rugby club mataró

FUTBOL SALA: 2a Divisió B Masc.
MANRESA - FUTSAL MATARÓ
Diumenge 16 | 18:30 h | Pavelló El Pujolet

Staff
Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1610 | 2A ÈPOCA

Jugador emblemàtic en l'equip
que porta 6 de 6 a la 1a Catalana
de rugbi
|

FOTO DE SANDRA EGUILUZ

Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat
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VAN GUANYAR DOUAU OUBOUKIR, CÓRRENT DESCALÇA, I ABDESSAMAD OUKHELFEN. | DANIEL FERRER

El Cros Ciutat de Mataró viu un 50è aniversari agredolç
Dia esplèndid i circuit impecable,
només es va haver de lamentar un
problema amb el lector de xips
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El diumenge dia 9 de febrer al Circuit
de Cros del Camí dels Contrabandistes,
el Grup Atletisme Lluïsos Mataró va
organitzar el Campionat de Catalunya
de Cros Individual i per Clubs, coincidint amb el 50è Cros Ciutat Mataró.
L’entitat organitzadora havia tingut
moltes setmanes de feina perquè tot
sortís a la perfecció i el circuit estava
impecable. Va fer un dia esplèndid i
la participació va ser la que es mereix
un campionat català. Però va sorgir un
problema amb el lector dels xips que
hi ha a l’arribada i això va provocar
reclamacions i endarreriments en repartiments de premis. Llàstima perquè
aquesta incidència va espatllar en part
la gran festa del cros.

En la categoria sènior femenina la triomfadora va ser Douau Ouboukir (Sant
Just), que va córrer descalça, cobrint
els 8.620 m en un temps de 29:54. Per
darrere seu van arribar Míriam Ortiz
(AA Catalunya) i Montse Mas (FCB).
La primera local va ser Esther Tomàs
(Lluïsos) en el lloc 35è.
En la cursa masculina, que corrien
conjuntament sèniors i sub23, sobre
una distància de 9.900 m el guanyador
va ser el sub23 Abdessamad Oukhelfen
(Playas Castellón) amb 29:18, per davant
de l’internacional Ibrahim Ezzaydouni
(FCB) i Mourad El Bannouri (La Sansi).
El primer local va ser Abdelhemed El
Harrak (Lluïsos) en el lloc 62è.

La saltadora Aina Rabadan Coll (FC Barcelona) es va proclamar el passat diumenge
campiona de Catalunya absoluta de salt
d’alçada en pista coberta amb un salt de
1,75 m. Amb només 17 anys és la primera
vegada que s'imposa al màxim nivell català.
Per part de les atletes del Centre Atlètic
Laietània cal destacar el 4t lloc de Marina
Martínez Ortuño en uns 1500 m molt
tàctics amb una marca de 5:03.07, lluny
de la seva gran marca de 4:32.81 que va
aconseguir el dia 24 de gener a València. En
salt amb perxa Laia Boixet Lladó (CAL) va
ser 6a amb 3.40 m i Helena Torres Alcaraz i

També es va disputar una cursa Special Olympics que va guanyar
Manolo Osorio del FEM - GA Lluïsos.

Triatló

Èxit de participació
Les altres curses van tenir una partici- Cinquè lloc de l’equip
pació molt nombrosa, superant-se el femení del CNM al
centenar en quasi totes ells i arribant-se Català de duatló

Atletisme
Aina Rabadan campiona de
Catalunya absoluta en salt
d’alçada

a prop dels dos-cents en algunes. De la
representació mataronina es van collocar en el top-10 els següents: Júlia
Raja (CA Laietània) 5a en sub20, Maria
Padró (CAL) 8a en sub10, Khloe Periera
(Lluïsos) 7a en sub8 i Blai Espín (CAL)
9è en sub8.

Laia Tomàs Martínez, empatades en 11è lloc
amb 3.20 m.
Rosa Maria Buscà Valls (FCB) va quedar 7a
en triple salt amb 11.22 m, Sara Dorda (AA
Catalunya) va fer el 7è temps en 400 m
amb 59.01.

El passat diumenge 2 de febrer es va
disputar el Campionat de Catalunya per
equips de duatló al Prat de Llobregat.
L’equip femení del CN Mataró, amb
Aida Fàbrega, Júlia Raja, Alba Barroso
i Alba Pujol va lluitar entre les millors
per acabar en 5a posició amb un temps
de 1:14:58. En nois amb barreja entre
joventut i veterania van competir el
cadet Robert de Moya, el júnior Pol Peña,
i els sèniors Oriol Bruguera, Oriol Gili i
Aleix Garreta, i el veterà Jose Luis Cano.
Van acabar en 12a posició a pocs segons
d’estar en el top 10.
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Waterpolo
Div. Honor Femenina

1

El CN Mataró obre forat

Llui

Cop d'autoritat a la piscina del segon

11a jornada (8 febrer)
Mediterrani - CN MATARÓ ................9-13
Boadilla - Catalunya ..............................10-9
Zaragoza - Sant Feliu .........................10-10
Rubí - Sabadell ................................ ajornat
Terrassa - Sant Andreu ........................... 5-6
Classificació: CN MATARÓ 33; Mediterrani 27; Sant Andreu 22; Sabadell 21,
Terrassa 18; Boadilla 16; Rubí 9, S.Feliu 8;
Catalunya 4, Zaragoza 1.

El CNM mai va patir pel triomf

Partit fàcil a casa

19a jo
S. Ma
Esplu
Sant
Sesro
SE Pa
La Ro
Sant
Gran
Class
OAR
25; La
cada
Sesro
12; Pa
Vicen

GRAN VICTÒRIA A BARCELONA. | INSTAGRAM @EPADI8

El CN Mataró va donar un pas importantíssim per acabar aconseguint el
primer lloc de la fase regular de la lliga
guanyant a Sants a la piscina del "Medi",
que és el segon classificat.
L’equip mataroní va sortir molt mentalitzat i Clara Cambray va marcar en el
primer atac. Va replicar el “Medi”, però
dos gols de Lloret i Gual, ja van obrir
un forat de dos gols i el CN Mataró ja
va anar manant sempre en el marcador fins al final.
En el segon quart la defensa va estar
impecable i a l’altre costat les campiones d’Europa Marta Bach i Anni
Espar estaven encertades per ampliar

9
13

MEDITERRANI
CN MATARÓ

CN MATARÓ: Lorene Derenty, Laura
Vicente, Helena Lloret (2), Anna Gual (2),
Brigitta Games, Irene González (1), Clara
Cambray (1), Cristina Nogués (1), Marta
Bach (3), Maria Bernabé, Anni Espar (3),
Queralt Bertran, Blanca Colominas.
PARCIALS: 3-4, 0-3, 2-3, 4-3.

l'avantatge als quatre gols al descans
llarg, que va pujar als 5 amb un gol de
la jove Cristina Nogué a l'inici del tercer, i als sis gols (5-11) al començament
de l'últim quart, deixant el matx decidit, vista la solvència amb què jugava
l’equip de Marina Zablith.

Victòria molt plàcida davant el cuer
El Quadis CNM no va tenir cap problema per derrotar el cuer de la Divisió
d'Honor, i es manté en cinquè lloc de la
classificació, augmentant l'avantatge
sobre el "Medi" que va perdre a Madrid.
Els de Beto Fernàndez van sortir en
tromba, amb l'"armada sudamericana"
molt efectiva en atac, i amb un parcial
de 4 a 0, ja es va veure que el partit
tenia un amo clar.
Després en el segon quart la diferència va pujar als sis gols (8-2), però
els canaris van aprofitar un cert relaxament defensiu local per escurçar fins
al 8-5 a l’inici del tercer quart.
Això va fer despertar novament
l’equip local que va fer un parcial de
6 a 0 per sentenciar definitivament
el matx.

16 QUADIS CN MATARÓ
7 ECHEYDE TENERIFE
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich (2), Marc Vera, Marc Corbalan
(1), Víctor Fernández (2), Edu Mínguez, Lluc
Bertran (3), Pol Daura, Àlex Codina (1), Max
Casabella (1), Gustavo Guimaraes (3), Germán
Yáñez (3), Marc Pannon.l

Aquest dissabte (12:45 h) l'equip mataroní rep el Catalunya al qual ja es va
derrotar a la 1a volta per 6-19.

Div. Honor Masculina
Atrapen el Sabadell
13a jornada (8 febrer)
Catalunya - CN Barcelona ................ 6-16
Terrassa - Sant Andreu ........................14-7
Canoe - Mediterrani................................ 8-7
Atl. Barceloneta- Sabadell ...................10-6
QUADIS CNM - Echeyde ....................16-7
Classificació: Barceloneta 34, CN
Barcelona 28; Terrassa 25; Sabadell i
QUADIS CNM 24; Mediterrani i 19, Sant
Andreu i Canoe 12; Catalunya 9; Navarra
6; Tenerife 0.

Ara són ells el que van a
Sants per fer front al Medi
El dissabte a les 14 h el Quadis visita el
"Medi" a la piscina Josep Vallès, on la
setmana passada va guanyar l'equip femení. L'última victòria del Quadis allà va
ser fa dues temporades quan va guanyar
per 5 a 6. La temporada passada s'hi va
caure dues vegades, en la fase regular
(10-8) i en el "play-oﬀ" (10-9).
A la 1a volta el "Medi" va guanyar aquí a
Mataró per 6-8, i els dos equips també
es van trobar a l'Eurolliga, amb victòria
dels barcelonins a Split per 11 a 9.

El JH
el BM
victòr
victòr

D

Au
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YÁÑEZVA FER 3 GOLS. | DANIEL FERRER
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Handbol
1a Estatal Masculina
Lluiten pel sisè lloc
19a jornada (9 febrer)
S. Martí Adr. - Sant Vicenç ................38-25
Esplugues - Palautordera..................30-20
Sant Cugat - Montcada .................... 30-33
Sesrovires - Poblenou ........................ 33-32
SE Palautordera - Banyoles ..............30-30
La Roca - OAR Gràcia Sabadell ........22-27
Sant Quirze - JH MATARÓ ................27-27
Granollers B - Sant Joan Despí.........34-27
Classificació: S.Martí 37; S. Quirze 33;
OAR Gràcia i Granollers B 29; Esplugues
25; La Roca 23; JH MATARÓ 20; Montcada 17; Poblenou 16; S. Est. Palaut. 15;
Sesrovires 14; Sant Cugat i S.Joan Despí
12; Palautordera 11; Banyoles 7, Sant
Vicenç 4.

Partit de rivalitat
El JH Mataró el dissabte a les 20 h rep
el BM La Roca. La temporada passada
victòria local per 21-18 i a la 1a volta
victòria roquerola per 33-27.

Div. Plata Femenina
A un punt del tercer
19a jornada (9 febrer)
Castellón - Mislata ............................. 32-21
Sant Joan Despí - Elda ....................... 24-22
Puig d'en Valls - Amposta.................30-28
Sant Quirze - JH MATARÓ ............... 25-26
Gavà - Agustinos ................................ 28-18
La Roca - Leganés ...............................28-27
Sant Vicenç - Morverdre ...................21-24
Classificació: Morvedre 38; Castelló
33; Sant Vicenç 27; JH MATARÓ 26; Sant
Quirze 23; Elda 20; Gavà 16; S.Joan Despí
14; Mislata, Amposta i Puig d'en Valls 12;
La Roca 11; Agustinos 10, Leganés 8.

Arriba un rival a l'alça
El JH Mataró el dissabte a les 18 h rep el
Sant Joan Despí. La temporada passada
empat a 21 i a la 1a volta victòria mataronina per 28-35.

ALTRES RESULTATS
1a Cat. Fem: Cerdanyola - Maresme
27-22; 2a Cat. Mas.: JHM B - S.Esteve
Palaut. B 32-21: Manyanet B - Maresme
Llavaneres 23-25; 3a Cat.: Salou - Maresme At. 29-19; 4a Cat.: Laietà Argentona
- Aula B 33-25.
1a Cat. Juv. Mas: JHM - Ègara 24-22; 1a
Cat. Juv. Fem: JHM - OAR B 35-31; Lliga
Cat. Cadet Fem: JHM - La Roca 27-45;
Lliga Cat. Inf. Fem: JHM - Gavà 27-22.

GRAN TRIOMF I EMPAT A SANT QUIRZE. | JORDI VILAS (VILAS.CAT) - CATHANDBOL

Conquereixen una plaça forta
25 SANT QUIRZE
26 JOVENTUT SYNERGIE

27 SANT QUIRZE
27 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT SYNERGIE: Noemí Pérez i
Laia Areglich porteres; Ona Muñoz (9), Zara
Verdugo (2), Clara Poo (3), Judith Molins,
Maria Murillo (4), Alisa Forné (5), Adriana
Murillo (2), Laia Arredondo, Claudia Grajal,
Abril Buscà, Berta Vives (1).

JH MATARÓ: Bassory i Guillem Juvinyà
porters; Pablo Vela (5), Manel Núñez (1), Jaume
Pujol (3), Jan Bonamusa (4), Dani Aguilera,
Oriol Vaqué, Bernat Muñoz, Max Anson (1),
Mario Martínez (10), Bernat Bonamusa (3), Pol
Barragán, Jordi Bellido, Joan Gascón.

L'equip femení del Joventut va demostrar el seu gran potencial guanyant
per primera vegada a la pista del Sant
Quirze, campió la temporada passada.
L’equip de Jordi Rubí va dominar des
del primer moment, amb una gran defensa i un atac molt contundent. Durant
la primera part va arribar a guanyar per
5 gols (8-13) i al descans encara manava
per 12-15. A la represa l’equip local va remuntar empatant a 19. Però el Joventut no
va perdut la serenitat, va tornar a tancar
la defensa i va fer un parcial de 0 a 4 en
5 minuts, que ja va permetre encarar el
final del partit amb garanties. Les locals
van tornar a posar-se a un gol, però el
Joventut va replicar amb dos gols i ja no
es va patir pel triomf perquè el 25-26 va
arribar a només quatre segons del final.

L'equip masculí del Joventut va
treure un punt davant del segon classificat de la 1a Estatal, i d'aquesta manera
encadena set jornades sense perdre.
El duel a les banquetes entre el
"mestre" Guiteras i el "deixeble" Sergi
Rodríguez, que havia estat jugador a
les seves ordres aquí a Mataró, va acabar en taules.
Després de la bona sortida local, els
mataronins van agafar el control i van
arribar al descans amb 11-13 favorable.
A la represa van mantenir un altíssim
nivell fins al 14-19, amb gran defensa i
Mario Martínez inspirat en atac. A partir
d'aquí l'equip "kiri" va anar remuntant i
va fer un parcial de 3 a 0 en superioritat
posant el 27-26, que va igualar Bernat
Bonamusa en el darrer atc.

Billar
Cap de setmana intens en el Club Billar
Mataró. En la lliga a tres bandes l’equip
A va guanyar 6 a 2 al Sant Adrià i és líder
en solitari de 2a Catalana. L’equip B va
perdre per 3-5 davant el Canet. En la lliga
4 modalitats, l’equip A va guanyar 8 a 0 al
Sant Feliu de Codines i és segon a un punt
del Tarragona. El 2n equip va perdre contra
Coral Colón per 2 a 6, destacant l’actuació
del president del club Jordi Fradera.

Bàdminton
El passat 18 de gener, es va celebrar a
Blanes, la 8a prova del Circuit Català de
Bàdminton. La mataronina Gloria Latorre
va guanyar tant en l'individual femení
com en els dobles mixtes, tots dos de la
categoria absoluta B.
La Gloria Rodríguez i la Lucía García, van
pujar al podi quedant segones en dobles
femenins Sub-11 i Sub-13, respectivament.
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Hoquei Patins
OK LLIGA Plata Nord

GRAN TRIOMF EN EN EL DERBI. | D. FERRER

El CH Mataró ressuscita en el derbi
després de l'accident a Galícia
Guanya per 6 a 0 el Tordera i torna
a ser líder d'OK Lliga Plata, abans
de la Copa Princesa
Després de l'"accident" patit el dissabte passat a A Corunya, on va perdre
per 10 a 0 quan era el líder d'OK Lliga
Plata, l'equip del CH Mataró ha recuperat sensacions i ha ressuscitat en el
derbi maresmenc contra el Tordera, golejant-lo per 6-0. El partit era esperat
amb ganes, per treure's del damunt la
mala imatge del partit anterior, i amb
prudència, perquè l'equip torderenc
havia puntuat a Mataró en les seves
últimes sis visites i també havia guanyat
el partit de la primera volta.
Els d'Albert Larrea van sortir molt
concentrats, impecables en defensa i
amb Sergi Grané sota pals, i amb profunditat en atac. El partit va ser dur en
la primera part, amb 15 faltes entre els

6
0

CH MATARÓ
CP TORDERA

CH MATARÓ: Sergi Grané, Gerard Cusachs, Oriol Lladó, Eric Florenza, Erik Gual
(3), equip inicial; Àlex Cantero (3), Bernat
Romero, Conrad Xicota, Guillem Carbonell i
Martí Almerich (ps).

dos equips, però en el segon tram de
la primera part els locals van començar a obrir forat amb gols d'Erik Gual
i Àlex Cantero, i es va arribar al descans amb 2-0.
A la represa l'equip local va jugar
amb calma i va aprofitar les urgències
i la desesperació de l'equip rival, per
anar ampliant el marcador, amb Gual
i Cantero repartint-se la tasca golejadora i marcant cada un d'ells dos gols
més a la segona part.

Es consoliden en tercer lloc
Va superar al campió de la temporada passada mantenint la porteria a zero
L'equip femení també va aconseguir deixar al seu rival a zero, al
superar el Palau de Plegamans B per
2-0 unes hores abans. Sumen així tres
punts que les consoliden en el tercer
lloc de la Nacional Catalana per darrere de Voltregà B i Igualada, i encara
amb opcions d'aspirar al segon lloc
d'aquesta fase regular, ja que queden
quatre partits.

2
0

CH MATARÓ
PALAU PLEG. B

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

L'equip d'Aleix Castellsaguer va fer un
partit sensacional en defensa i amb una
impecable Paula Lladó sota pals. En atac
van saber esperar les seves oportunitats
i Aina Lleonart va marcar dos gols, un
a la meitat de cada període.

De nou al capdavant

Es c

13a jornada (8 de febrer)
Liceo B - Dominicos ................................4-5
Oviedo Booling - Vilafranca .................2-2
Alpicat - Compañía de María................4-6
Manlleu - Jolaseta .................................... 2-3
Vilanova - Arenys de Munt ................... 5-3
CH MATARÓ - Tordera.......................... 6-0
Classificació: CH MATARÓ 27; Arenys
de Munt 26; Compañía de María i
Alpicat 23; Vilafranca 22; Manlleu 21;
Vilanova 17; Dominicos i Liceo B 14;
Tordera i Oviedo Booling 13; Jolaseta
10 punts.

Classi
ALIAN
Barcel
danyo
Salou,
La Un
21; Pal
20a jo
Diume
Matar
voltatg

S'atura la lliga per la
disputa de la Copa de la
Princesa al Vendrell
Aquest cap de setmana el Mataró té
l'oportunitat de fer-se amb un títol
a El Vendrell, on s'hi disputa la Copa
de la Princesa entre els dos primers
classificats de cada grup d'OK Lliga
Plata al final de la primera volta. L'equip
entrenat per Albert Larrea jugarà dissabte a les 18h contra el SHUM Maçanet, i
després s'enfrontaran Vendrell i Arenys
de Munt. La final serà el diumenge a les
12:30h, i esperem que els mataronins
hi siguin per disputar un títol, que pot
acabar de donar força pel que queda de
temporada.

Lliga Nac. Cat. Fem
Acaba la primera volta
4a jornada (8 de febrer)
CH MATARÓ - Palau Plegamans.........2-0
Sferic Terrassa - Reus Deportiu ........... 1-0
Voltregà B - Igualada .............................. 1-0
Jonquerenc - Vilanova B......................... 2-5
Classificació Grup 1
Voltregà B 30; Igualada 23; CH MATARÓ
19; Vilanova B 15; Palau de Plegamans
10; Sferic Terrassa 7; Jonquerenc i Reus
Deportiu 5 punts.
Visita al Jonquerenc
Aquest diumenge a les 17h el Mataró
juga el primer partit de la segona volta,
de la segona fase, a La Jonquera. A la
primera volta les mataronines es van
imposar per 6-2, però en la darrera visita
a la pista de l'Alt Empordà van ser les
locals que van guanyar per 2-0. Una
victòria deixaria gairebé assegurat el
tercer lloc.
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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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Futbol sala
2a divisió B
Es col·loquen segons
Classificació: Hospitalet, 44; FUTSAL
ALIANÇA MATARÓ, 43; Manresa, 37;
Barceloneta, 35; Martorell, 34; Cerdanyola, 33; CE Sabadell, 31; Lleida, 30;
Salou, 29; Calvià, 27; CN Sabadell, 24;
La Unión, 23; Mar Dénia, 22; Ripollet,
21; Pallejà, 16; Santa Coloma, 13.
20a jornada (16 de febrer)
Diumenge a les 18.30 h, el Futsal Aliança
Mataró visita el Manresa. Xoc d'alt
voltatge entre el 2n i el 3r classificat.

2a Divisió Fem
Tornen a pista
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.
19a jornada (16 de febrer): El sènior
femení del Futsal Aliança Mataró visita
el Caldes diumenge a les 11.45 h.

3a Divisió Nacional
L'SPALL empata en el
derbi maresmenc
El sènior A del Ciutat de Mataró va
tornar a empatar, aquest cop en la
visita del Canet a l'Eusebi Millan. Els
mataronins van començar dominant el
marcador gràcies a dos gols de Rangel i
Guijarro, però abans del descans els de
Canet retallaven la diferència (2-1). A
la represa, els visitants van empatar el
partit (2-2) i tot seguit van arribar dos
gols més, un per a cada equip (3-3), el
mataroní obra d'Alvarez. Els últims 10
minuts de partit el marcador ja no es va
moure i els punts es van repartir entre
els dos maresmencs. Amb l'empat, els
mataronins segueixen tretzens, a les
portes de les posicions de descens.
Dissabte a les 19 h els de Mataró
visiten l'Horta.

INICI NO DESITJAT PER AL 2020. | D. FERRER

El Futsal Aliança Mataró empata i
perd el lideratge
Els mataronins van veure’s superats en l’últim tram de partit
El sènior A masculí del Futsal Mataró
no va poder superar el CN Sabadell. Els
mataronins van tenir un bon començament de partit malgrat que els visitants
aconseguien encetar el marcador al minut 7 (0-1). Els vermells van continuar
pressionant i aviat va arribar l’1-1 amb
un xut fort al pal llarg obra de Rata. Tot
seguit, Pano i Tolrà, per aquest ordre,
feien pujar el 3-1 materialitzant el domini
local. Els del Vallès no es rendien i fruit
d’un córner s’apropaven en el marcador
(3-2), però Alex del Barco retornava la
diferència marcant el 4-2 abans del descans. A la segona part, del Barco tornava

Tennis taula
El Quadis CNM guanya el
derbi al Calella
El Quadis CN Mataró va guanyar en el
derbi disputat a Calella en un matx molt
emocionant que es va decidir en el partit
de dobles.
En els individuals els tres jugadors mataronins Arnau Pons, Xavier Peral i Yordi
Jason Ramos van sumar un punt cada
un. En el partit de dobles Arnau Pons i
Xavier Peral van sumar el punt decisiu
guanyant per 0 a 3 a Conic i Mallorquí.
El Quadis CNM ocupa la cinquena plaça
amb 14 punts, 6 per sobre dels llocs de
descens. Però els tres primers que estan
en plaça de fase d’ascens estan lluny:
Tranvía de Murcia i Errentería amb 26 i
Cartagena amb 22.

5
5

FUTSAL ALIANÇA
CN SABADELL

ALIANÇA MATARÓ: Isaac, Paquito,
Alex (2), Miki, Tolrà (1), Rafa (1), Novo,
Llibert, Alagi, Joel, Pano (1).

a fer diana (5-2) i semblava que els de
Mataró anirien cap amunt. Però van
aparèixer la precipitació i les pèrdues de
pilota, fet que aprofitaven els visitants
per retallar la diferència amb dos gols en
pocs minuts. Quedaven 8 minuts intensos de partit on es van viure nombroses
ocasions per tots dos equips, però van
ser els de Sabadell els que acabarien
trobant la porteria, empatant el partit
amb el definitiu 5-5.

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

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

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

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

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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Rugby

Futbol
2a Catalana

EXHIBICIÓ MATARONINA. | EMPAR TOMÀS

El Rugby Mataró porta sis de sis
Es va mostrar molt superior al
CRU Castelldefels
El Rugby Club Mataró va fer el 6
de 6 derrotant amb total autoritat de
líder l'equip del Castelldefels, en el
partit disputat al Camí del Mig.
L'equip visitant va començar decidit
i ja en els primers minuts va anotar de
cop de càstig. Però això va fer "despertar la fera". Els jugadors de l'equip local
van posar la directa i als deu minuts ja
s'havien dominaven després del primer
assaig de Pol Roca. A partir d'allà la

1
2

UD MOLINOS
SANTA PERPETUA

superioritat mataronina va ser manifesta i van anar caient els assajos de
Roger Font (2), Miquel López, Adrià
Rincón, Manuel Cabrera (2) i Pablo De
Cea. Rubén Salvador es va encarregar
de transformar-ne set i a més va anotar un cop de càstig fins a completar
el marcador final de 57-17.
El Rugby Mataró és líder amb 27
punts (té tres bonus ofensius) per
davant de Sabadell 20 i Spartans
Granollers 19. El pròxim cap de setmana
juguen a Terrassa contra els Carboners,
que són setens amb 11 punts.

2
3

UD CIRERA
LLEFIÀ

UD MOLINOS: Dani Ramos, Carmona,
Héctor Deniz (Bustos 53’), Hector Urbano
(Jordi Cano 53’), Artero, Saldaña (Borrego
53’), Jorge, Isra, Aitor Rodríguez, Toni Martín
(Aitor Moreno 61’), Rodri.

UD CIRERA: Toni Rodríguez, Bernat, Ousmane, Xavi Jiménez (Marc Palau 72’), Yustos,
Juako, Izar, Agus, Kamal, Aleix Tarrés (Joel
74’), David (Baba 35’) (Ibu Cámara 41’).

Una altra derrota de l’equip blanci-blau, que porta ja cinc setmanes
sense guanyar i s'enfonsa a la zona
de descens. L’equip visitant es va defensar bé i va aprofitar dues ocasions
per avançar-se amb un 0 a 2 al quart
d’hora de la segona part. El gol de
Rodri va animar, però la reacció no es
va completar.

L'equip cirerenc no va poder aconseguir la cinquena victòria seguida en
caure derrotat davant del líder de la
2a Catalana, després d’un magnífic
partit per part dels dos equips i en el
qual els visitants es van mostrar molt
efectius davant de porteria. El partit
va començar perquè als 3 minuts
David va resoldre un embolic per
avançar els locals. Però Demba l’exjugador cirerenc, va empatar abans
del descans. A la represa els dos
equips van buscar el triomf però els
badalonins van marcar per dues vegades i ja prop de final amb el Cirera
atacava a la desesperada va marcar
Agus. Encara va haver-hi ocasions per
empatar, però no va haver-hi sort.

DERROTA AJUSTADA. | EMPAR TOMÀS

1

Forta lluita pel segon lloc

Baix

20a jornada (9 febrer)
MASNOU - Montcada.............................2-1
Turó Peira - SANT POL .......................... 2-3
Sarrià - Europa B ...................................... 0-1
Gramenet - Parc ....................................... 0-1
MOLINOS - Santa Perpetua ..................1-2
Molletense - Canyelles...........................2-0
CIRERA - Llefià.......................................... 2-3
ARGENTONA - PREMIÀ DE MAR ......1-4
SJ Montcada - Racing Vallbona............ 3-2
Classificació: Llefià 45; SJ Montcada
39; Europa B i SANT POL 38; MASNOU
i PREMIÀ 37; Turó Peira 36; Molletense
31; Parc i CIRERA 26; Racing Vallbona
25, ARGENTONA 24, Sta. Perpetua
23; Gramenet i Sarrià 22; MOLINOS i
Montcada 12; Canyelles 8.
21a jornada (15/16 febrer)
PREMIÀ MAR - Sarrià ..................... DS 17 h
Europa B - CIRERA ......................... DS 17 h
SANT POL - MASNOU .................DG 12 h
Llefià- MOLINOS ...........................DG 12 h
Canyelles - ARGENTONA ............DG 12 h

20a j
Vic - G
La Jon
L'Esca
Tona
Giron
CE M
Palam
Molle
Class
53; Fu
Palam
28; Ru
22; Ll
Júpite
B 12.

Desplaçaments complicats
Els dos equips mataronins tenen una
missió molt difícil al camp del líder i del
tercer classificat.
Interessant derbi maresmenc al Masnou
entre dos equips que lluiten pel segon
lloc.

3a Catalana
Dues derrotes més
20a jornada (9 febrer)
LA LLÀNTIA - Llavaneres .......................1-4
MATARONESA - Calella ........................0-2
El Vilassar de Mar B continua imbatut al
capdavant de la classificació.
Mataronesa i La Llàntia, que van tornar
a perdre tots dos, freguen el descens
situats en 14è i 15è lloc. Aquest cap de
setmana van a buscar punts als camps
de Young Talent (DS 18 h) i Premià de
Dalt (DG 12 h), respectivament.

4a Catalana
Mataró Athletic és líder
La classificació l'encapçala el Mataró
Athletic amb 42 punts, i Juventus (39)
i Molins B (38) i Cerdanyola (35) lluiten
també a la part alta. El dissabte (17 h)
el líder rep el Premià B al Municipal de
Rocafonda.
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Futbol
1a Catalana
Baixen al sisè lloc
20a jornada (9 febrer)
Vic - Guineueta ........................................ 1-0
La Jonquera - Llagostera B ...................0-0
L'Escala - Rubí ...........................................2-2
Tona - Manlleu ...........................................1-2
Girona B - Parets......................................3-0
CE MATARÓ - Fundació Grama ......... 0-1
Palamós - Júpiter ...................................... 3-2
Mollet - Sabadell Nord ..........................0-0
Classificació primera volta: Girona B
53; Fundació Grama 36; Vic 35; Manlleu i
Palamós 34; CE MATARÓ 32; Guineueta
28; Rubí 25; Sabadell Nord 23; L'Escala
22; Lloret i Mollet 21, La Jonquera 20;
Júpiter 19; Tona 17; Parets 13, Llagostera
B 12.

Visiten el cuer
El CE Mataró es desplaça el diumenge
a les 18:30 hores al camp del cuer, el
Llagostera B, al que es va derrotar
aquí a Mataró per 3-1. Bona ocasió per
retrobar-se amb la victòria en un camp
on no s'ha jugat mai en partit oficial.
L'equip llagosterenc, a casa seva, només
ha guanyat contra el Mollet (2-1).

Lliga Nacional Juvenil
Baixen al penúltim lloc
L’equip juvenil del CE Mataró va caure
al camp del Cornellà B per 4 -1 i baixa a
la penúltima posició, això sí amb quatre
equips per sobre a un i dos punts. El
dissabte vinent (18 hores) partit molt
important a casa contra la Fundació
Grama que està un punt per sobre.

DOMINI GROC I NEGRE SENSE SORT. | DANI FERRER

Bon partit amb derrota injusta
El CE Mataró va ser castigat amb
un penal rigorós només començar
El CE Mataró tenia la possibilitat
de pujar al segon lloc de la 1a Catalana,
però no va poder ser. L'equip groc-inegre va caure de forma injusta, davant del segon classificat, que és un
molt bon equip, però que es va veure
beneficiat amb un penal molt rigorós
a l'inici del partit, que li va servir per
guanyar i mantenir-se en el lloc de promoció d'ascens a 3a Divisió.
Després, durant tot el partit, el domini va ser absolutament de l'equip
local, l'únic que va intentar construir
futbol. En alguns moments ho va fer

0
1

CE MATARÓ
FUNDACIÓ GRAMA

CE MATARÓ: Toni Jiménez; Joel Marín,
Isma, Dani Prieto, Aleix Cirera (Carles
Torrents 73'), Pol Almellones (Kique Amador
59'), Parri (Sergi Sànchez 69'), Aitor (Fiti 59'),
Marc Pascual, Samu, Toni Paredes (Fran
Ochoa 73').
GOL: 3' Óscar Muñoz de penal (0-1).

de forma brillant, però va topar amb
una magnífica defensa visitant que va
evitar en tot moment que els groc-inegres disposessin d'ocasions clares.
Podríem dir que el resultat just hagués estat un empat.

3a Divisió Estatal
Empat del Vilassar contra
un dels de dalt
El Vilassar de Mar va empatar a casa,
en un partit vibrant, davant de l'Europa,
quart classificat en posició de "play-oﬀ".
L'equip local va començar fort amb un 2
a 0 abans del quart d'hora. Però l'equip
gracienc va remuntar amb tres gols, dos
d'ells a l'inici de la segona part. La rèplica local va ser immediata i el marcador
no es va moure en els 35 minuts finals.
El diumenge vinent (17 hores) l'equip del
mataroní Alberto Aybar, que ara és 8è a
5 punts del "play-oﬀ", juga al camp del
Terrassa, que és el segon classificat.

EI PENAL QUE VA DECIDIR EL PARTIT. | DANI FERRER

Empat del CE Mataró i victòria del Molinos
L'equip femení del CE Mataró després de dues derrotes, va trencar la
seva mala ratxa, traient un punt de
Sant Quirze, però perd un lloc, baixant
a la cinquena plaça.
El partit va ser molt disputat i els
gols van arribar a la primera part. Van
marcar Júlia Morell i Ana Cayuela, però
les vallesanes no van tardar a replicar.
El diumenge vinent a les 17 hores

l’equip mataroní s’ha de retrobar amb
el triomf, ja que rep el Cabanes que és
el penúltim classificat.
Per la seva part, la UD Molinos continua líder imbatuda a la 2a Catalana
després de va guanyar per 3 a 1 a la
Fundació Grama, amb gols de Marta
Comas i Ainoa Montoya (2).
El diumenge al migdia juguen a
Sabadell contra el Planadeu.
WWW.ELTOTESPORT.COM | P.9
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Bàsquet
Copa Catalunya Fem.
Trenquen la mala ratxa

VICTÒRIA TREBALLADA AL PALAU. | D.FERRER

La UE Mataró es retroba amb la victòria
El sènior femení de la UE Mataró
va trencar en l’última jornada una
ratxa negativa de 5 derrotes. Les
mataronines van començar perdent
contra el Roser, però van aconseguir
empatar el partit a la mitja part i van
acabar imposant-se en l’últim quart.
El partit va començar amb el Roser
manant en el marcador. Guiades per
la menorquina Serena Mirat les visitants aconseguien un petit avantatge en el primer quart (10-16, 10') però
abans d’arribar al descans les de Mataró
aconseguien sobreposar-se i empatar
el partit (23-22, 20').
Després del descans, l’estira-i-arronsa en el marcador mantenia la igualtat

Classificació: Viladecans, 31; Sant
Adrià, 29; Lleida, 28; Almeda, 26; Grup
Barna, 25; Roser, 24; Draft i Cerdanyola, 23; Valls i UE MATARÓ, 22; Hospitalet, Igualada i PREMIÀ, 21; Joviat, 20.
17a jornada (15 de febrer): Dissabte a
les 18 h la UE Mataró visita l'Almeda.

Lliga Femenina 2

51 UE MATARÓ

Tensió a la zona baixa

41 ROSER

Classificació: Sant Adrià, 31; Ardoi, 30;
Gran Canària i Unicaja, 28; , Lima Horta,
27; Barça i GEiEG, 26; Almeria i Múrcia,
25; Granada i ADVISORIA BOET, 22;
Segle XXI, 21; Claret i Magec Tías, 20.

UE MATARÓ: Ortiz (9), Cuní (1), Casals
(9), Coll (7), Magriña (10) –cinc inicial– Molina (3), Pujolreu (6), Martínez (6), Moya.
PARCIALS: 10-16, 13-6, 7-8, 21-11.

tot i la baixa anotació en el tercer quart
per part d’ambdós equips (30-30, 30').
En l’últim quart, un parcial de 14 a 2 donava a les de Mataró un avantatge per
creure en la victòria (44-32, 37'). Una
diferència que van saber mantenir en
els últims minuts i que els va permetre
sumar els dos punts.

18a jornada (15 de febrer): Dissabte a
les 18 h, l'Advisoria Boet visita el Barça.

Lliga EBA
Torna la lliga
18a jornada (15 i 16 de febrer):
Dissabte a les 18.15 hores, el Mataró
Parc Boet visita el Sese, sisè classificat.
Per la seva part, la UEM Germans
Homs juga el diumenge a les 18 al
Josep Mora, quan rebrà la visita del
Barberà, equip de la zona baixa.

L’Advisoria es desinfla contra el cuer
L’Advisoria Boet tenia una gran
oportunitat per escalar posicions amb
la visita de l’últim classificat a l’Eusebi
Millan però el Magec Tías, també necessitat de victòries, va imposar-se a
les de Mataró.
Les visitants van arribar combatives
però l’Advisoria les perseguia de prop
(17-22, 10'). Al segon quart, les de Mataró
van intensificar la defensa i van sobreposar-se, capgirant el marcador i arribant
al descans 1 punt per sobre (34-33, 20').
A la represa les locals van mantenir la
dinàmica, cosa que els permetia seguir
ampliant la diferència en el marcador
(51-42, 30'). Semblava que les mataronines tenien el partit dominat però en els
últims minuts se’ls va escapar la victòria.
A les de Lanzarote encara els quedava

60 ADVISORIA BOET

62 MAGEC TÍAS
ADVISORIA BOET: Murat, Garcia (7),
Arbizu (10), Ruano (2), Vila (13) –cinc
inicial– Tejedor (6), Timoner, Checa (5),
Hartmann (17), Arias.
PARCIALS: 17-22, 17-11, 17-9, 9-22.

gas i en tres minuts van esborrar els 10
punts d’avantatge local, col·locant-se
dos punts per davant. L’Advisoria va
tenir l’oportunitat d’empatar el partit
amb els últims segons, però no les va
acompanyar l’encert (60-62, final). Amb
aquest resultat, el Magec Tías aconseguia la primera victòria en camp rival i
les de Mataró segueixen en alerta en
les últimes posicions.

Dani Poza torna a
la Unió Esportiva
La UE Mataró ha fet oficial el
fitxatge de Dani Poza com a director
esportiu de la secció femenina, el
qual comptarà amb el suport de Berta
Carreras. Poza torna al club mataroní després de 15 anys al Femení Sant
Adrià, on ha consolidat una de les
millors pedreres de l’estat de bàsquet
femení. De la seva etapa anterior a la
Unió en destaca l’ascens del primer
equip a la Lliga Femenina 2 la temporada 2003-04. Joan Pi, president de la
UEM, apunta que l'objectiu d'aquest
moviment és “tornar a aconseguir que
el sènior femení l'integrin pràcticament jugadores formades a casa”.
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JORNADES DE PORTES OBERTES
St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

República Dominicana, 51, Mataró

Tel. 93 796 24 01

DISSABTE 14 DE MARÇ TOTS EL DIES DE MARÇ
DE 18 a 19h
DE 9 A 13H

HORARI ININTERROMPUT DE
7:30h a 20h (12:30h)
Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina

ACTIVITATS:

ANGLÈS, EXPERIMENTACIÓ
COLÒNIES, PSICOMOTRICITAT...

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!
www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com
1P SNOOPY 1899.indd 1
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE

SONIC, LA PELÍCULA

CRIMEN A CONTRARRELOJ

La Marina és una organitzadora de casaments sense compromisos. Tot canviarà
quan comenci una aventura amorosa amb
en Carlos.
Direcció: Dani de la Orden.
Intèrprets: Belén Cuesta. 110 min.

En Sonic i el seu amic Tom intentaran
detenir els plans del malvat Dr. Robotnik,
que té com a objectiu dominar el món .
Direcció: Jeff Fowler.
Intèrprets: Jim Carrey. 100 min.

Després d'un crim tràgic, el protagonista
rep una trucada que el farà qüestionarse si s'ha tornat boig.
Direcció: Jacob Estes.
Intèrprets: David Oyelowo. 103 min.

FANTASY ISLAND

SINÓNIMOS

CASANOVA, SU ÚLTIMO AMOR

Malgrat que el Sr Roarke fa realitat els
somnis dels visitants del seu hotel tropical, patiran per poder sortir de l'illa.
Direcció: Jeff Wadlow.
Intèrprets: Michael Peña. 156 min.

Yoav és un jove israelià que arriba a
París amb grans expectatives i amb
l'objectiu d'esborrar els seus orígens.
Direcció: Nadav Lapid.
Intèrprets: Tom Merciers. 123 min.

Casanova serà seduït per una jove prostituta que, contra tot pronòstic, no es
deixarà captivar pel mític personatge
del segle XVIII.
Direcció: Benoît Jacquot.
Intèrprets: Vincent Lindon. 98 min.
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Amb quina coneguda parella de
directors i guionistes ha treballat
Belén Cuesta en diverses
ocasions?

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

Diamants, apostes i cistelles
Crítica de 'Diamantes en bruto', de Josh i Benny Safdie
Produïts per Martin Scorsese,
els germans Josh i Benny Safdie
estrenen a la plataforma Netflix el
film de cinema negre Diamantes en
bruto després d'un frenètic thriller
protagonitzat per Robert Pattinson
(Good time, 2017).
El film arrenca en una mina
etíop quan, després d'un accident
laboral, alguns dels treballadors
aprofiten la confusió per extreure
un diamant en brut d'una galeria. Aleshores, a través d'un pla
impossible, es du a terme un recorregut que neix a l'interior de
la pedra i acaba al colon del protagonista, interpretat per Adam
Sandler. Aquest itinerari, més enllà

Tot Cinemes 1905.indd 3

de connectar Etiòpia amb Nova
York, esdevé una radiografia de
l'abast global de la pel·lícula, que
situa l'ambició pels diners fàcils
al centre del relat.
Els Safdie imprimeixen un ritme endimoniat a Diamantes en
bruto, amb una planificació trencada, febril i una càmera agitada,
sempre en moviment. També ens
sorprèn una actuació estratosfèrica
de Sandler, gràcies a una caracterització magistral. Un Sandler tant
murri com patètic, viu i convincent
però alhora vulnerable i sobrepassat pels esdeveniments. Un personatge que encomana certa tendresa
i compassió. | Joan Millaret / AMIC

Resposta del núm. 1903
Alberto Iglesias
Guanyadors:
• Florencio Francia Cabellos
• Cristina Casellas Coll

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS
UNA SECCIÓ
PATROCINADA
PER

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

taul a

CONCURS

dolcamami

#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
“Crestes d'espinacs i flocs de civada
farcides de tonyina ”

exprime_el_pomelo

Aquesta setmana 3 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
TUBAU
“Pulpo a la gallega. Deliciosamente
saludable”

El llibre
Mi primer libro de
cocina coreana
Moltes persones poden arribar a pensar que la cuina
coreana és difícil de preparar i molt complexa. Amb
tot, si es compta amb els ingredients bàsics, es poden
elaborar de forma fàcil uns plats deliciosos i sans. En
aquest sentit, el llibre de Caroline Hwang pot esdevenir el teu millor aliat a l'hora de preparar receptes
com els banchan, el kimchi, diversos dolços i fideus,
arrossos, carns i peix.

Tot a taula Instagram + llibre 1905.indd 2
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Aj. Mataró

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

Social NEET, el projecte que vol combatre la
desocupació juvenil
L’objectiu és que els joves trobin feina o creïn solucions empresarials innovadores
i transformadores en l’àmbit de l’economia social i solidària

Ocupació: Redacció

Social NEET és un programa europeu que té com a objectiu principal la reinserció de joves sense
ocupació i que actualment no estan estudiant. La idea és que puguin trobar feina o crear solucions
empresarials innovadores i transformadores en l’àmbit de l’economia social i solidària. Per fer-ho,
s’ofereix orientació professional,
formació, estades en empreses i assessorament en cinc sectors d’ocupació concrets: cultura i turisme,
benestar i assistència sanitària,
agricultura, programari informàtic
i de codi obert, i fonts alternatives
d’energia. A més, el projecte també
vol conscienciar sobre l’impacte de
la innovació social i l’emprenedoria
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per fer front a l’atur juvenil i crear
una xarxa experta de cooperació
transnacional.
Social NEET va dirigit a joves
d’entre 18 i 29 anys, especialment
als de la franja entre 25 i 29. Durant
els pròxims 18 mesos, es preveuen
accions com la creació i posada
en funcionament d’un punt de
trobada NEETs, cursos de formació, tallers de capacitació i serveis
d’assessorament i consultoria per
al desenvolupament d’empreses
d’emprenedoria.
Iniciativa internacional
El de Mataró és l’únic ajuntament
que participa en la xarxa d’institucions que prenen part en el
projecte Social NEET, liderat per
l’Institut d’Estudis d’Economia

El projecte va dirigit
a joves d'entre 18 i
29 anys (especialment de la franja
entre 25 i 29 anys).
Social d’Atenes. Hi ha, entre els
altres participants, diverses universitats i associacions de set països diferents.
El projecte està finançat pel
European Economic Area a través del European Economic Area
Agreement (EEAA) i disposa d'un
pressupost global de gairebé 2 milions d’euros, dels quals prop de
250.000 són per subvencionar
l’execució del projecte a Mataró
(cobreix un 85% del total del pressupost i la resta de l’aportació la
farà l'Ajuntament). | Red.

12/2/20 12:45

j. Mataró

núm. 1905 / del 14 al 20 de febrer del 2020

Les donacions de sang a Mataró
creixen un 34% en quatre anys

Addicció a les
pantalles? Aprén
a prevenir-la

El Maresme és la vuitena comarca amb més donacions.

Primera sessió informativa.

CSdM

El 2019 es va assolir la xifra rècord, amb 466 donacions
de sang i 124 de plasma
L’Hospital de Mataró ha experimentat un creixement constant de
donacions de sang des del 2016, i
ha passat de 348 a 466 en quatre
anys. També han augmentat les
donacions de plasma: durant el
2019 se’n van fer 124, mentre que
el 2017, quan es va incorporar la
plasmafèresi –una tècnica que el
Banc de Sang i Teixits realitza en el
centre– se’n van comptabilitzar 90.
Amb aquestes xifres, l’Hospital de Mataró es consolida com
a punt de referència per als donants de Mataró i de les poblacions
properes. El Maresme, a més, és
la vuitena comarca de Catalunya
amb més donacions, superada pel
Barcelonès, el Vallès Occidental,
el Baix Llobregat, el Gironès, el
Tarragonès, el Segrià i el Vallès
Oriental.
El Consorci Sanitari del Maresme
apunta que de cada donació se’n
beneficien tres persones gràcies
a la separació dels seus elements
–glòbuls vermells, plaquetes i plasma–, els quals s’utilitzen per a diferents tractaments. Des de l’entitat
animen la ciutadania a donar, ja
que és “l’única font que assegura
que els malalts tinguin la sang necessària per als seus tractaments”.
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Augment de les
donacions
2016: 348 donacions de sang i 0
de plasma
2017: 432 donacions de sang i 90
de plasma
2018: 445 donacions de sang i 122
de plasma
2019: 466 donacions de sang i 124
de plasma

Vols fer-te donant?
Les persones que vulguin donar
sang han de complir alguns requisits: tenir entre 18 i 70 anys,
pesar 50 kg o més, estar bé de salut i, en cas de ser dona, no estar
embarassada.
L’Hospital de Mataró disposa des
de fa anys d’una campanya mensual
per a les donacions de sang i plasma
el primer dimarts de cada mes. A més,
per promoure la donació de plasma
sanguini, també hi ha una campanya
mensual específica el tercer dimarts
de cada mes, de 16.30 a 20.30 h.
Les properes campanyes previstes són el dimarts 18 de febrer (per
a donació de plasma) i el dimarts 3
de març (per donar sang, plasma,
plaquetes i medul·la). | Red.

Aj. Mataró

L'Ajuntament i el Consorci
organitzen sessions informatives sobre la problemàtica
La secció de salut de l'Ajuntament i
el Consorci Sanitari del Maresme han
organitzat dues sessions informatives
per prevenir l’addicció a les pantalles.
La primera es va celebrar el 10 de febrer a l'Institut Alexandre Satorras,
a la qual van assistir 64 persones. La
segona sessió serà el 18 de maig a les
19 h a l’Institut Josep Puig i Cadafalch.
Les sessions, obertes a les famílies de
tots els centres d’ensenyament de la
ciutat, són a càrrec de les psicòlogues Sara Sòria i Cristina Martínez.
L'objectiu és informar-se de l’ús que
es fa de les xarxes socials, mòbils, videojocs i jocs d’atzar de moda entre
els adolescents, i conèixer les estratègies per prevenir i/o detectar-ne
un ús inadequat i problemàtic. | Red.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENTA
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
INVERSOR COMPRA PISOS: mitades
indivisas, pisos ocupados, herencias.
Pago al contado 617.259.278
(whatsapp y llamadas)
TRASPASSOS·LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA TV,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
MALGRAT LLOGO HABITACIÓ a
jubilat/a amb pensió completa.
609.361.512
TREBALL
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
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.
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TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas, externa. 632.013.497
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
mayores. 662.234.507
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza.
631.163.881
CHICA CUIDA PERSONAS mayores,
niños, limpieza. 623.367.950
CHICA CON COCHE busca trabajo
limpieza. 640.181.058
CHICA BUSCO TRABAJO limpieza,
cuidado personas mayores. Por
horas. 698.567.550
BUSCO TRABAJO AYUDANTE
peluquería, estética, limpieza.
612.453.632
SEÑORA RESPONSABLE CUIDA
niños, personas mayores, limpieza.
Interna. 692.668.522
CUIDO PERSONAS MAYORES.
Experiencia, referencias. T.
656.913.560
CHICO CUIDA PERSONAS mayores.
Experiencia. Disponibilidad.
623.368.123
BUSCO TRABAJO POR horas.
Cuidado ancianos, niños. Experiencia.
631.831.886
CHICA CUIDA PERSONAS mayores.
Disponibilidad. 623.373.294
CHICO BUSCA TRABAJO.
612.529.049
CUIDO PERSONAS MAYORES,
limpieza, hogar. Experiencia.
Referencias. 623.214.085
BUSCO TRABAJO DE limpieza y
cuidado niños o personas mayores.
632.843.874
CUIDO PERSONAS MAYORES por
horas. 722.756.582
PROFESSIONALS
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
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2 INSERIR ANUNCIS PRESENCIALMENT:
Oﬁcines EL TOT MATARÓ:
Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

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

PROFESSIONALS

Vidres

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:
Ruth Gutiérrez Camarero
Paraula invertida (1903):
Vidres

Adreça web del banner invertit:
iso1600studio.com

* El premi caduca als 30 dies. Si només s’encerta un dels concursos, s’optarà a la meitat del premi.
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REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
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
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza. Excelentes
acabados. 629.988.598
M U DA N Z AS ECO N Ó M I C AS .
692.021.141
PINTOR PINTURA EN general y
decoración. Económico 635.106.282
PALETA 697.685.580
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
CLASSES
APRENDA ALEMÁN. Profesora nativa. Gran experiencia. 687.572.349
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Econòmics
VARIS
S'HA TROBAT ALIANÇA a Mataró.
Al carrer de la Riera, a l'alçada
del teatre Monumental. Telèfon
617.023.761
TAROT
EST H E R V I D E N T E M E D I U M
ritualista, solución problemas. Horas
concertadas. Mataró. 640.376.805
CONTACTES
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
MATARÓ. JIMENA, 28 años,
mejicana, 130 pecho, culo XL,
697.555.945
16 CHICAS SIEMPRE disponibles las
24 horas 675.290.046 /93.741.63.41
SE PRECISA ENCARGADA y
limpieza para casa de relax, sueldo
y SS. Llamar de L a V de 9 a 14h al
625.511.066
MASAJE CHINO. 1HORA/30€. Ronda
Cervantes. También a domicilio.
688.019.809
MATARÓ. LAS AMAZONAS! Disfruta
con nosotras! 24h 689.843.590.
Piso privado.
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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)

Mart a la Casa X, inclina que iniciïs algun projecte professional o que estableixis metes
importants per la teva evolució. Imaginació
exaltada, sobretot en els somnis.

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

Mart per la Casa VII, activa el sector social. Si
cerques parella, un soci o bé un col·laborador
per dur endavant un projecte, es dóna un bon
període per dur-ho a terme.

BALANÇA: (Del 24/9 al 23/10)

Mart a Casa IV, activa el sector domèstic. Això
pot ser obres a casa, un trasllat o haver de
lidiar amb algun intrús. També es pot reprendre el contacte amb un familiar.

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

Mart al teu signe, et dóna més capacitat per
iniciar el que et proposis. Et mostraràs més
resolutiu i possiblement necessites espais per
a la desconnexió i la relaxació.

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

Tens interès en una persona, però ho guardes
en secret. Especialment, si un dels dos ja té
parella. Possibles desplaçaments, que en algun
cas poden portar-te molt lluny.

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

A la feina, potser caldrà tenir imaginació o
cercar la desconnexió per equilibrar el teu
interior i no patir estrès. Mart a Capricorn,
inclina a fer front a algun deute.

LLEÓ: (Del 22/7 al 23/8)

Mart a Casa VI, inclina que el sector laboral
es torni menys tranquil. Pots viure la competitivitat o experimentar canvis importants. La
salut pot demanar una revisió.

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

Activitats de lleure, esport, jocs... poden ser
un element de diversió amb la parella. Si algú
t'agrada, poden donar-se oportunitats d'apropament i d'inici de relació.

ESCORPÍ: (Del 24/10 al 22/11)

Pots estar verbalment incisiu i també molt
actiu. Compte amb les discussions, sobretot
amb els germans. Molta creativitat i inspiració,
que voldràs compartir amb els teus.

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

Mart entra a la Casa II i pots posar més energia
en cercar una nova font d'ingressos. Modifiques
els teus valors i els defenses amb fermesa.
Augment de la competitivitat.

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

Amb Mart a Capricorn a la Casa XII, pots sentir
que has d'atendre qüestions laborals o econòmiques, que tenies aparcades. Pots interessar-te en com millorar el descans.

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

Un assumpte del passat, retorna o tu el vas a
buscar. Alguna cosa que queda per dir o per
finalitzar, pot tenir lloc en aquests dies. El
sector de l'amistat, s'activa.

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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60x

www.gress.es

GRAN OFERTA EN PORCELÁNICOS
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD
37x75cm

Por sólo

7,35

€/m2
Mod. Metroid Ivory

Mod. Metroid Taupe

PO
1ª C

Mod. Metroid Grey

60x

PORCELÁNICO
LAPADO
1ª CALIDAD

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD
30x150cm
Imitación madera

45x118cm

Por sólo

12,35

Por sólo

€/m2
Mod. Atlas Graﬁto

15,90

€/m2
Mod. Timber Natural

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 1905.indd 2
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PORCELÁNICO
1ª CALIDAD

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD

60x120cm
Textura Piedra

60x120cm

10,65

12,30

€/m2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

S

Por sólo
€/m2

Mod. Materia Gris

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD

Mod. Kalkstein

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD

60x120cm

60x120cm

Por sólo

10,65

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Por sólo

Por sólo

9,65

€/m2

€/m2

Mod. Legend Bone

Mod. Steeltech Marengo

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 1905.indd 3
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Llar
El passadís
i el rebedor
Trucs, consells i idees per treure
el màxim partit d'aquests espais

Tot Llar 1905.indd 2

Les zones de pas de la casa són moltes vegades les que
tenim més oblidades, però, en canvi, són espais per on
passem cada dia. El rebedor és, a més, la primera impressió que tenim quan entrem a casa, i també els nostres
convidats. Amb petits trucs de decoració i il·luminació
podem aconseguir que tant el passadís com l'entrada
de casa nostra tinguin un aire més atractiu i acollidor.

12/2/20 16:44

núm. 1905 / del 14 al 20 de febrer del 2020

Dona vida als espais
oblidats de la casa
El rebedor o el passadís són zones per
on passem cada dia, i en canvi sovint
són els espais als quals dediquem
menys atenció.
Hi ha habitacions de la llar a les quals dediquem
més temps a l'hora de decorar, ordenar i, en resum, invertir-hi recursos. Parlem per exemple
del dormitori, el menjador o la cuina. És evident
que són les zones on més temps passarem i, per
tant, ens interessa que tot estigui on toca i ens
transmeti la pau que esperem quan som a casa.
Annie Daoust

Això fa que moltes vegades deixem
altres zones de la casa més desateses, encara que siguin espais per
on passem cada dia i el primer que
veuen els nostres convidats quan
venen de visita. Aquest és el cas, per
exemple, del rebedor o el passadís.

Com decorar un passadís
La majoria dels passadissos, i molts
rebedors, no disposen de llum natural. Per això, és aconsellable que tant
el color de la decoració com el de les
parets sigui de tons clars i neutres que
ens ajudin a reflectir al màxim la llum
que els arriba. A més, penseu en una

il·luminació artificial general i en una
altra sobre un punt determinat, per
exemple sobre un mural o un quadre.
Si la zona és petita, és millor no collocar peces grans, ja que oprimeixen
l'espai. També hauríem d'evitar deixar-hi caixes o bicicletes i deixar que
els passadissos i rebedors respirin. Els
mobles és millor que siguin petits i
funcionals i, si és possible, elevar-los
de terra perquè l'espai sebli més gran.
Evidentment, hem de vigilar de no
col·locar cap objecte a prop de les portes, ja que en obrir-les o tancar-les
podem donar-hi colps o trencar-los,
amb el perill afegit de fer-nos mal.

Un altre problema dels rebedors i
passadissos és la desproporció entre
la llargada i l'amplada. Això, sumat
al fet que en alguns casos tenen el
sostre alt, dona la sensació de tub. En
aquests casos es poden utilitzar trucs
per abaixar-lo, com crear un fals sostre,
pintar el sostre d'un color més fosc o
utilitzar il·luminació dirigida, ubicada a les parets laterals. | AMIC/Red.

HSB

CONSTRUCCIONS i REFORMES

PRESSUPOSTOS
SENSE COMPROMÍS

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

Tot Llar 1905.indd 3
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Decora els terres
de les zones de pas
Una bona opció per donar vida al
rebedor o al passadís és decorant-ne
el terra. El simple fet de col·locar-hi
una catifa donarà un toc diferencial
a l'espai.
Els rebedors, i també els passadissos, són espais molt transitats de la casa. És per això que
no s’hi han de posar unes catifes massa delicades. A més, com que habitualment en aquestes
zones hi ha poca llum, convé escollir preferentment catifes de colors clars perquè l’espai no es
vegi empetitit.
Al rebedor, tingueu en compte de deixar una
distància d’uns 90 cm des de la catifa fins a la
porta d’entrada per evitar ensopegades, i al
passadís, deixeu entre 5 i 15 cm a cada banda.

Tot Llar 1905.indd 4
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La varietat de catifes que podem trobar és immensa,
però els preus variaran segons el nombre de nusos,
el mètode de confecció, el material, la procedència
i el tint. Les més assequibles són les de fibres naturals i les podem trobar tenyides en diferents colors,
cosa que ens permetrà combinar-les amb la resta
de la decoració.
Una de les últimes modes en catifes són els kílims,
una tipologia de catifes de procedència oriental.
Acostumen a tenir dibuixos geomètrics de colors
molt vius i són molt fines. Aquesta última característica pot ser un punt negatiu, ja que pesen poc i
poden relliscar. Per això convé subjectar-les amb
algun moble a sobre o col·locar-hi a sota un material antilliscant.
Les catifes de l’Iran són molt preuades perquè
tenen nusos petits que no deixen que s’hi acumuli
brutícia i són molt riques en dibuixos geomètrics i
colors. Les xineses amb motius florals i confeccionades amb fil de seda també són molt vistoses, però
els seus preus són elevats. | AMIC/Red.
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La clau per tenir un
bon rebedor
Per aconseguir que les visites tinguin una bona impressió de casa
nostra, el rebedor és fonamental,
ja que és el primer que es veu quan
entrem a casa. Per aquesta raó, és
important que controlem certs detalls com la llum, l’espai i la decoració. Les claus per tenir una llar acollidora estan subjectes als preceptes
de la decoració.

Funcionalitat: Un rebedor ha de ser, per damunt
de tot, funcional i útil. Ha de tenir un lloc que permeti guardar la roba (per exemple, els abrics, els barrets
i les bufandes…) amb penjadors o espais destinats a
aquesta funció.
Decoració: Per a la decoració, heu d’adaptar-vos als espais de què disposeu. Si és un espai reduït, heu d’evitar
sobrecarregar la decoració. Si la casa és petita, heu de
crear la sensació que és més gran utilitzant els colors, la
il·luminació i pocs mobles, sempre enganxats a la paret.
Col·locació del mobiliari: El mobiliari ha d’estar ubicat
de forma que no suposi un destorb ni comprimeixi els
espais. Han de ser mobles laterals i personalitzats en
funció de la mida del rebedor. | AMIC

ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Instal·ladors certificats
bateries de liti Sonnen.
• SAT oficial inversors Fronius.
• Especialistes en eficiència
energètica.

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

www.techsolar.cat

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

Maresme

www.totmataro.cat/maresme

La Generalitat destina prop de 40 milions dels
Pressupostos 2020 al Maresme
Es tracta d'un increment del 27% respecte del 2017, amb projectes destacats en l'àmbit
de la sanitat i les infraestructures
Maresme: Redacció

El pressupost aprovat pel govern
de la Generalitat de Catalunya per
al 2020 preveu 38,4 milions d'euros per a inversions destinades al
Maresme, un 27% més respecte
del 2017.
La partida pensada per a la comarca inclou finançament per a
diversos projectes relacionats amb
l'àmbit de les infraestructures, els
equipaments i els serveis a les persones. A tall d'exemple, segons els
càlculs, hi ha previstos 3,5 milions
d'euros per a inversions al Consorci
Sanitari del Maresme; 2,1 milions
per a la construcció d'un nou CAP
a Premià de Dalt i 8,6 milions d'euros per a la Planta de Tractament
de Residus, ubicada al carrer de
la Teixidora de Mataró.
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L'aprovació dels comptes per
al 2020 també suposaria un augment de la plantilla de personal de
la Generalitat de Catalunya a la comarca, fins a arribar als 9.211 treballadors, 1.421 més que el 2017.
L'increment es donaria especialment
en el camp sanitari, amb 1.016 efectius més que fa dos anys.

El ple per donar llum verda definitiva als Pressupostos 2020 es preveu
que tingui lloc el 18 de març, segons
ha anunciat el president Quim Torra.
A grans trets, sembla que, després de
dos anys sense comptes, els vots a
favor d'Esquerra Republicana, Junts
per Catalunya i Catalunya en Comú
desbloquejarien la situació. | Red.

Dimecres 18 de març
és la data prevista
per a l'aprovació dels
Pressupostos 2020

12/2/20 13:54

La xarxa més gran de Mataró amb 4

VALORACIONS
GRATUÏTES

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

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
EIXAMPLE (Ref. 336985) 105m2.
4 hab. exteriors, 2 banys, cuina
independent. Amb ascensor.
Tancaments d’alumini, parquet i calefacció. Plaça de pàrquing inclosa
en el preu.

250.000€

CENTRE (Ref. 331489) Pis d’obra
seminova de 95m2 a 25 metres de
la Plaça Santa Anna. 3 hab. 2 banys.
Calefacció i A/C. Molt lluminós i per
entrar a viure. Pàrquing i traster
inclòs en el preu.

T

T

260.000€

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
LLAVANERES CENTRE
(Ref. 340955). Casa de 120m²
construïts, 4 dormitoris, 2 banys,
cuina i menjador de 35m². Pàrquing inclòs. Piscina comunitària.
369.000€ Abans 390.000€
VIA EUROPA (Ref. 339692). Pis
de 75m² amb ascensor, 2 dorm.
Dobles, bany complet, cuina i
saló-menjador. A/C amb bomba
de calor, alumini i calefacció.
Piscina comunitària.
191.000€ Abans 196.000€

T

T

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

8438

CERDANYOLA NORD
(Ref. 339132). Pis de 74m2, 2 dormitoris dobles, 1 bany, saló menjador
assolellat amb sortida a balcó i cuina
office reformada.

85.000€ ABANS 89.000€

CERDANYOLA NORD
(Ref. 337164). Pis reformat amb
ascensor, consta de 101m2 distribuïts
en 3 dormitoris saló menjador.

T

T

149.000€ ABANS 154.000€

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

PROPERA OBERTURA

Arenys de Mar, Riera del Pare Fita 70 · T. 636 171 457
ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

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

*HIPOTECA AL 100%
*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat financera.

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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David Bote, primer secretari
del PSC del Maresme

David Bote.

El Canet Rock
exhaureix les entrades
de la pròxima edició

D. Ferrer

Els Amics de les Arts.

Cedida

L'alcalde de Mataró ha fet entrega de més de 200 avals
i ha quedat proclamat com a únic candidat

S'han venut les 25.000
localitats disponibles

David Bote és el nou primer secretari
del PSC del Maresme després d'haver
fet entrega de més de 200 avals. De fet,
l'alcalde de Mataró ha quedat proclamat com a únic candidat en unes primàries en les quals també va presentar
la seva precandidatura l'alcaldessa de
Dosrius, Sílvia Garrido. Aquesta, però,

Ja no queden entrades per assistir
a la setena edició del Canet Rock.
El festival, que se celebrarà al Pla
d'en Sala el 4 de juliol, ha exhaurit les 25.000 localitats que havia
posat a la venda. Oques Grasses,
Doctor Prats, Manel i Els Amics
de les Arts són els caps de cartell de l'esdeveniment, en el qual
debutaran artistes com Lildami,
JazzWoman, Cesc, Miki Núñez,
No Logo (l’herència d’Aspencat) i
Ciudad Jara, amb Pablo Sánchez,
exlíder de La Raíz, al capdavant.

hi ha renunciat fruit del seu acord amb
Bote a favor d'una candidatura unitària
que reflecteixi la realitat de la comarca.
La candidatura del socialista, que
agafarà el relleu de Xesco Gomar en
el càrrec, serà ratificada en el pròxim
congrés de la Federació del Maresme,
previst per al 29 de febrer. | Red.

Josep Pena renova com a
president d'ERC al Maresme

L'estrena

Josep Pena.

Els Amics de les Arts
aterraran al Canet
Rock per presentar el
seu nou disc: 'El senyal
que esperaves'
ERC-MES

L'argentoní vol que el partit arribi fort a les eleccions al
Parlament previstes per a aquest any
Josep Pena ha renovat aquesta setmana com a president d'Esquerra
Republicana de Catalunya al Maresme
després de quatre anys en el càrrec.
L'argentoní ha estat escollit per la militància de la formació independentista
en un congrés comarcal celebrat a la
Fundació Iluro de Mataró, en el qual

Tot Maresme 1 i 2 1905.indd 3

també va presentar la seva candidatura la premianenca Núria Espuny.
Pena reconeix que els dos grans
objectius de la formació comarcal
són el d’arribar forts a les eleccions
al Parlament i el de treballar candidatures potents per a les pròximes
municipals. | Red.

Les persones que ja tenen la seva
entrada també gaudiran de formacions referents en l'escena musical
catalana com, per exemple, Itaca
Band, Sopa de Cabra, Roba Estesa
i Miquel del Roig. Una vegada més,
el festival ha programat concerts
durant 12 hores seguides, fins a la
sortida del sol, moment en el qual
Oques Grasses oferiran el seu directe. | Red.
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PISO
VACÍO?

T. 937 965 148

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

Ref. 3222
T
ZONA
ROCAFONDA:

LE INSTALAM
OS LA ALARM
A

Ref. 2266

T

ZONA
PERAMÀS

G R AT I S !

SI TIENE UN
PISO
VENDERLO... ¡VACÍO Y QUIERE
LE INSTALAR LLÁMENOS!
EMOS LA ALA
RMA
GRA

¡OPORTUNIDAD! PISO REFORMADO:
Tiene 3 habitaciones (1 es doble), un baño
completo con ducha, cocina con galeria anexa,
aire acondicionado con bomba de calor, los
€ suelos de gres. (C.E. EN TRÁMITE).

104.000

ALARMA
GRATUÍTA

TUÍTAMENTE
!

Ref. 1456
ZONA
JUZGADOS:

PISO SEMI NUEVO TOTALMENTE AMUEBLADO: Consta de 1 habitación, la cocina
en cerezo, tiene un baño completo con
bañera, balcón interior, con calefacción,
€ tiene ascensor. (C.E. EN TRÁMITE)

T

169.000

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

126.900€

Ref. 4536
T
ZONA
ROCABLANCA:

Ref. 4528
EXCELENTE PISO TOTAMENTE REFORMAT
DO: Piso exterior muy soleado con vistas a
ZONA Mª
la ciudad, tiene 4 hab. (1 tipo suite), 2 baAUXILIADORA:
:
ños completos, cocina con galería anexa, DESDE
€ con ascensor. (C.E. EN TRÁMITE).
€

216.000

145.000

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:

OBRA NUEVA!! DOS ÚLTIMOS PISOS:
Excelentes pisos de 2 y 3 dormitorios con
los acabados de 1ª calidad. Pisos totalmente
exteriores, tiene a. ac. con bomba de calor.
Pregunte y le informaremos!

937 965 148

Perfil
Maria Barbena,
mataronina a Tailàndia
Perfil: Gisela Ferrer

La Maria Barbena era una bona estudiant, va cursar la
carrera de publicitat i relacions públiques i un màster,
i de seguida va posar-se a treballar en el departament
de comunicació d'una marca. Amb només 24 anys
tenia una feina i un sou estable. Però hi havia alguna
cosa en el seu interior que no funcionava. “Notava
que necessitava un canvi perquè des de petita sempre
havia seguit la línia marcada i un dia em vaig plantejar: has fet mai alguna cosa perquè tu ho has volgut, o
sempre has fet el que se suposa que s'ha de fer?” En
aquell moment, Barbena va decidir deixar la feina i
destinar el que havia estalviat a fer un viatge de quatre
mesos per Àsia: primer a l'Índia, acompanyada d'una
amiga, i després a Tailàndia, Cambodja, Indonèsia i
Vietnam tota sola. Però el viatge es va allargar més de
l'esperat. En comptes de tornar a casa, just abans del
Nadal del 2018, l'entrevistada va decidir perdre el vol
i tornar a l'illa de Koh Tao, a Tailàndia, on el busseig
l'havia captivat. Seguint aquesta passió, va formar-se
i va començar a treballar d'instructora. I així, “sobre
la marxa”, ja fa un any i mig que viu al país asiàtic,
actualment a l'illa de Koh Lipe.
“Per a mi el mar és un lloc de calma i de reflexió i
és l'espai natural que més m'inspira”, explica. “Quan
busseges, la teva respiració va cap a la superfície
amb les bombolles i s'emporta pensaments negatius, problemes, preocupacions... Aquesta pau que
vaig trobar sota el mar va ser addictiva”.

Un viatge intern
Barbena reconeix que als primers mesos d'instal·lar-se a
Tailàndia va tenir molts dubtes. "Era una guerra interna.
Havia de seguir fent allò que m'estava fent feliç sense
saber quina continuïtat tindria o havia de tornar a casa
i planificar el meu futur?", es qüestionava. Finalment
va decidir-se per la primera opció. "He començat de
nou en un país totalment diferent, així que quan torni
a casa ja m'espavilaré. He après a creure més en mi i
em veig més capacitada", valora. La mataronina opina
que viatjar en solitari és una experiència que tothom
hauria de viure almenys una vegada. "Aprens a viure
més el dia a dia, a escoltar-te a tu mateix i a fer el que
et ve de gust en cada moment. T'ajuda a valorar moltes
coses, a eliminar prejudicis i aprens a resoldre situacions que mai hauries imaginat", conclou.
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Cedida

Viure lluny de casa
Estar tan lluny de casa i en un país tan diferent fa
inevitable que la Maria trobi a faltar diverses coses
de Mataró, com per exemple estar amb la família i
les amigues, la gastronomia –fa al·lusió al pa amb
tomàquet amb oli verge o l'embotit– i el bàsquet. De
fet, l'entrevistada explica que una de les coses que
més li va costar deixar enrere va ser precisament
aquest esport, al qual havia jugat des de petita (va
passar diferents etapes a la Unió Esportiva i al Boet).
Abans de marxar, Barbena defensava la samarreta
taronja i recorda amb "molta ràbia i pena" el moment
d'acomiadar-se, ja que va ser justament l'any que
l'equip va ascendir a la Lliga Femenina 2. De fet,
quan ha tornat a casa en alguna ocasió per veure
la família i fer tràmits, ha aprofitat per matar el cuc
i tornar a entrenar-se.

APUNTS
Viatge preferit: Indonèsia, especialment Bali.
Destí pendent: Filipines.
El que més enyores de casa: El menjar.
Llibre que estàs llegint: 'Maldito karma', de David
Safier.
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