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Carles Estapé, Julio Naveira i Jaume Gonzàlez, 
finalistes del Mataroní de l'Any 2017
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

TAN SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

140.000€

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12860 JTO. MOSSOS D’ESQUADRA: 
¡De las mejores ocasiones! Buen piso 95m2 muy 
alto, despejadas vistas. Mucho sol. 4 dor. (2  am-
plios). Salón com. 22m2 luminoso. Balcón. Cocina 
perfecto estado, galería Baño completo actual. 
Parquet. Calefacción. Ext. aluminio. Bien ubicado 
y excelente comunicación!

T

240.000€

ESPECIAL POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12820 Z/CENTRO: Perfectamente ubica-
do junto casco antigüo-Sta. María. Ático dúplex 
105m2, terraza sup. 25 m2. Sólo 2 vecinos. Salón 
comedor acogedor, “llar de foc” Gran cocina offi-
ce para hacer vida en ella. 2 habit.dobles, 1 en 
cada planta, superior grandes medidas, terraza 
solarium. Buena compra. Producto singular!

T189.000€

DÚPLEX REFORMADO
Ref. 11782 JTO. PL. PINTOR CUSACHS: Bonito 
piso dúplex, gran metraje, con ascensor. 120 m2, es-
tancias muy amplias. Salón comedor de 25 m2 con 
chimenea y balcón exterior. 3 dormitorios dobles. 
Baño completo y aseo cortesía. Gran cocina cerezo 
refor., galería. Tza sup. 15 m2 con trastero. Suelos 
de gres. Ventanas de aluminio. Calefacción y Aire 
Acondicionado. Puertas de roble. Zona rodeada de 
servicios y cerca de salida a autopista.!!!

T

90.000€

LOCAL COMERCIAL
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local cial 86m2 
muy bien situado frente policía nacional y am-
bulatorio. Zona muy activa, mucho jto. Rda. 
O’donnell. Zona colegios, parada autobús, 2 pl. 43 
m2 cada una. Expositor a la calle. Zona recepción 
clientes o tienda. Parte posterior como despa-
chos y abajo 2 dependencias más ideal almacén. 

T

121.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12858 CERDANYOLA: Pocos vecinos 
y reciente edifi cación. Vivienda casi nueva, 
bien orientada y sol. Vistas despejadas. Fá-
cil aparcamiento.  Salón comedor, cocina 
integr. Galería 2 dor.m., arm. empotr. Baño 
completo. Galería/balcón posterior. Suelos 
gres. Puertas cerezo. Excelente compra!!! 

T 168.000€

MEJOR QUE NUEVO
Ref. 12734 Z/PL. FIVALLER: Planta baja per-
fecto estado, mejor que nuevo. Seminuevo, pocos 
años. Ascensor. 68m2 + 4m2 de trastero. Esqui-
nero y exterior, muy luminoso. Salón com. 24 m2. 
Cocina haya indep., galería. 2 dor. Baño completo. 
Armario emp. habit principal. En zona Pl. Fivaller, 
sólo 5min. a la playa!

T

253.000€

EN CALLE TRAQUILA
Ref. 12755 CENTRO-Z/MARÍTIMA: Piso 95m2 
en finca con buena imagen y pocos vecinos. As-
censor,  Destaca su excelente estado interior. 4 hb 
( 2 dobles) Salón de 26 m2. Balcón exterior. Cocina 
office como nueva y equipada. Galería posterior. 
Baño completo más aseo. Aire Acondicionado y 
calefacción eléctrica. Muy bien situado!!

T 197.000€

LOCAL-NAVE INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO: Local indust. planta baja. 
400m2. Zona activa y de mucho paso. 2 accesos 
peatonales. Fuerza y muelle carga acceso ca-
miones. Aparc. clientes (4 vehículos) Vado per-
manente  Altura 4 mts. Rectangular. Vestuarios. 
Instal. compresor. Acumulador tarifa nocturna. 2 
persianas mecán. Alarma. 2 baños (1 con ducha).

T

Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

205.000€

RECIENTE CONSTRUCCIÓN
Ref. 12828 JTO. CABANELLAS: Bonito piso 
perfecto estado, mejor que nuevo. 77m2, salón co-
medor de 22m2 con balcón. Cocina office nueva. 2 
dormitorios dobles. Baño completo. Buenos acaba-
dos, actuales y modernos. Puertas de haya. Suelos 
de parquet. Ventanas de aluminio. Calefacción. Aire 
Acondicionado. Ascensor en comunidad reducida. 
Zona servicios a un paso casco antigüo!

T
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El bon joc d'aquest cartell és, però, a la vegada una 
notable trapelleria de l'autor –que, insisteixo, és bona– 
i un indicatiu del pobre relat cultural que tenim tots 
plegats com a ciutat. M'explico: es torna a referenciar 
fora de dates una Festa Major a la que sembla que ens 
vulguem abraçar com ho fa el pirata al pal del vaixell, 
mentre aquest s'enfonsa.

Si a Mataró no com capaços d'explicar i explotar 
el nostre patrimoni cultural, social, festiu i compartit 
sense recórrer a la nostra festa de fi nals de juliol apa-
reixerà de nou el temut caràcter capcot. Però ho farà 
amb raó. I amb una actitud tirant a infantil a la que, 
sembla, tots plegats hi hàgim remullat el cul. "Oh que 
bé, que ja venen Les Santes" em sembla un argument 
bàsicament trist. I contraproduent. Mentre enarborem 
una Festa quasi immòbil com a gran símbol cronifi -
quem de per si tot el que hi té relació i ens llepem el 
melic després de mirar-nos-el massa. 

Prou Santes i més Mataró, sisplau.

Opinió: Cugat Comas

 Del nou llibre que l'amic Dani Àlvarez ha escrit sobre 
Les Santes només me n'han parlat excel·lentment bé. 
Serà un best seller local de totes totes, que en preparin 
les successives edicions. Feia falta com a element que, 
en certa manera, posés ordre al desori de materials 
que hi havia. Pren cos en forma de llibre amb vocació 
divulgativa el cos patrimonial de la nostra Festa Major 
i això em sembla rellevant.

Dos dies després de l'exitosa presentació del llibre, 
es descobria el cartell de Carnestoltes d'aquest any on 
Cesc Cruzate disfressa l'últim cartell de Les Santes –de 
Raúl Roncero, un altre iconografi ador de la ciutat– de 
forma descarada. Té números per ser el cartell més 
comentat dels últims febrers a la ciutat. Les explica-
cions de l'artista em semblen convincents i adients. 
I què millor a Mataró, per fer un cartell del temps de 
disbauxa, que disfressar l'obra referencial de l'any com 
és el cartell de Les Santes.

Prou Santes!

L’ENQUESTA

S'haurien de complir 
sempre els acords del 
Ple?

74 % Sí
26% No

SERVEIS PER A NADONS

LA PREGUNTA

Trobes prou atractiva la 
Rua de Carnestoltes de 
Mataró?

OBRES DELS PROSTÍBULS

El televisiu Quim Masferrer va sorprendre els mataronins que dimecres 
al matí anaven i venien a la Plaça Santa Anna. S'hi estava amb una 
guardiola gegant en una campanya del Consorci de Residus.

APLAUDIT:  Repassem l'oferta 
d'Espai Família i Espai Nadó per a 
infants que queden fora de l'escola 
bressol. Un servei cabdal.

CASTIGAT: L'anunci d'un inici immi-
nent només compta com a respos-
ta amb el criteri d'un Ajuntament 
que hi ha perdut tots els recursos. 

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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TRES PER UN PREMI
Sebastià Tenés, Núria Ibran i Ramon Salicrú, 
fi nalistes del ‘Mataroní de l’Any 2012’
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 Foto antiga Les portades

Els treballadors de Can Marfà

es pot apreciar per les mànigues 
de camisa amb la qual vesteixen.

Antoni Estatuet va treballar a 
Can Marfà tot i que a casa, com en 
altres llars, es referien a la fàbrica 
com "Can Pa i Ceba", en referència 
a una recordada frase de l'amo fent 
referència a l'única cosa que els 
feia falta als treballadors. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Francesc Estatuet va trobar en 
un calaix de casa aquesta fotogra-
fi a del seu pare Antoni Estatuet. 
En ella hi podem apreciar un grup 
nombrós de treballadors de Can 
Marfà fent una sortida a "Los 
Viveros", al terme municipal d'Ar-
gentona l'any 1955. Estatuet recor-
da que va ser una sortida-costella-
da feta el mes de setembre, com 

Foto antiga 1806.indd   1 31/01/2018   10:32
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És cosa de només tres!
Carles Estapé. Jaume Gonzàlez i Julio Naveira fi nalistes per ser

Mataroní de l'Any 2017

  Els mataronins han parlat. Al llarg de les tres setmanes 
de votació acumulada, els 10 candidats a 'Mataroní de 
l'any 2017' han mantingut una sana pugna entre ells que 
ha acabat per seleccionar els tres amb més suports. La 
legitimitat popular del premi, doncs, expressada per les 

tres vies de votació ha deixat escrit que siguin el President 
d'Òmnium Cultural Carles Estapé, l'activista del volunta-
riat Jaume Gonzàlez i el degà del Col·legi d'Advocats Julio 
Naveira els qui passen a la votació final. D'avui i fins a l'11 
de febrer hi ha temps per escollir el guanyador.

Pilar Cantero
4,94%

Clara de Ramon
4,04%

Cugat Comas
10,70%

Carles Estapé
11,50%

Jaume Gonzàlez
12,92%

Quim Navarro
10,59%

Carles Prats
5,65%

Julio Naveira
26,94%

Albert Ramos
5,15%

Lara Santana
7,57%
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Tres sistemes de vot

El 'Mataroní de l'Any 2017' queda, en 
la seva fase final, limitat a tres opcions 
de vot si bé, com es fa els darrers anys, 
durant l'acte del pròxim dia 12 es re-
coneixerà també els 7 candidats que 
no han passat a la final. Pilar Cantero, 

Cugat Comas, Clara de Ramon, Quim 
Navarro, Carles Prats, Albert Ramos i 
Lara Santana ja no opten al guardó, si 
bé han acumulat vots i reconeixement 
durant aquestes setmanes.

La pugna queda ara limitada als tres 
candidats que apareixen en portada 
del Tot Mataró d'aquest divendres. 
Tres trajectòries en camps prou di-
ferents que tornen a donar fe de la 
pluralitat d'àmbits des dels quals la 
ciutadania vol reconèixer el ciutadà 
més destacat del passat 2017.

De nou s'habiliten els tres siste-
mes de vot. A través de la web 
mataronidelany.cat, pre-
sencialment a les oficines 
del Tot Mataró i a través, 
també, del Facebook del mitjà. 
Comencen, de l'1 a l'11, deu dies de 
votació. Altre cop, el dret a decidir és 
dels mataronins. 

Marcadors, doncs, a zero. Els 
percentatges acumulats durant 
la primera fase no compten i 
Estapé, Gonzàlez i Naveira tor-
nen a competir de nou en una 
votació que limita a 3 les opci-
ons de vot. La decisió fi nal de la 
ciutadania es donarà a conèixer 
el dia 12 de febrer en l'acte de 
lliurament del 'Mataroní de l'Any 
2017' que tindrà lloc al Casal 
l'Aliança. Ara és moment de 
decidir qui s'endurà el guardó 
identifi catiu del certamen.
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VOTACIÓ FINAL MATARONÍ 2017:
Termini: Del l'1 a l'11 de febrer.
Acte de lliurement: 12 de febrer a les 20h. Entrada gratuïta amb piscolabis.

mes de vot. A través de la web 

també, del Facebook del mitjà. 
Comencen, de l'1 a l'11, deu dies de 
votació. Altre cop, el dret a decidir és 

 12 de febrer a les 20h. Entrada gratuïta amb piscolabis.
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La clau és la 
regularitat
La mobilització del vot i la possibilitat de 
votar més d'una vegada és la clau del 
sistema d'elecció del Mataroní de l'Any

  Els tres candidats que apareixen en aquesta doble 
pàgina són els que han acumulat més vots en la primera 
fase de votació. Un any més, el sistema premia aquells 
candidats que tenen suports més regulars. El fet que es 
pugui votar un cop per persona i dia presencialment i 
un cop per persona i IP a través de mataronidelany.cat 
converteix l'elecció en una sana competència de fidelitats 
entre els diferents candidats.

VOTA ON-LINE escaneja
el codi:

iMPORTANT CONFIRMAR EL VOT:
2 de cada 3 vots del 'Mataroní de 
l'Any' es registren a través de la web 
És important, a més de votar, confi r-
mar el vot responent al mail automà-
tic de confi rmació que es genera. 

Carles Estapé
PRESIDENT D'ÒMNIUM

En un any de convulsió política i molt 
protagonisme de les mobilitzacions en clau de 
país, és lògic que Carles Estapé, en tant que 
president d'Òmnium Cultural a la comarca, hagi 
acumulat tants suports. Estapé és al capdavant 
de l'entitat des del 2015 i reivindica com 
element neuràlgic d'Òmnium una aposta per la 
cohesió social del país a través de la llengua i la 
cultura catalanes, més enllà de la implicació en 
el moviment independentista.

www.mataronidelany.cat · 

COMENÇA LA VOTACIÓ FINAL.indd   4 31/01/2018   17:16



Jaume Gonzàlez
ACTIVISTA DEL VOLUNTARIAT

A Gonzàlez se'l coneix i se'l valora a Mataró per 
dur a la pràctica una important vocació d'ajuda 
que l'ha convertit en un autèntic activista del 
voluntariat. La llista d'entitats, iniciatives i taules 
de treball a les que dedica hores de feina és 
impossible de resumir. Ell mateix es presenta 
com un voluntari més que, en molts casos, 
va alguna passa més enllà a l'hora de treballar 
perquè hi hagi recursos i visualització de la 
tasca que es fa a la ciutat.

Julio Naveira
DEGÀ DELS ADVOCATS

El màxim representant dels advocats mataronins 
i catalans ha estat el candidat amb més suports 
acumulats durant la primera fase. Dona bona 
fe de la important feina que l'Il·lustre Col·legi 
ha endegat sota el seu lideratge, enfocant les 
diferents iniciatives i activitats a apropar la 
justícia a la ciutadania. Aquest protagonisme i 
implicació de l'advocacia en el dia a dia de la 
ciutat va ser el seu principal propòsit en accedir 
al Col·legi.

ESPECIALISTES EN
OSTEOPATIA PEDIÀTRICA
I SÒL PÈLVIC

• Preparació del part.

• Control dels nadons.

• Trastorns del son.

• Traumatismes.

• Migranyes i mals de cap.

• Alteracions cicle menstrual.

• Posició durant l’embaràs.

• Lesions esportives.

• Dolors musculars.

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

T. 93 790 61 73    637 509 776 
www.montserratcabre.es ·  ·  

Nous serveis   Nova ubicació
C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró

núm. 1805 del 02 al 08 de febrer de 2018www.mataronidelany.cat · 
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MASCOTES

És una evidència palpable, es tingui o no mas-
cota a casa. Cada vegada són més els serveis, 
més especialitzats els productes, més amplis 

els tractaments específi cs per als animals de casa. 
Per majoria absolutíssima tots pensem en gats i gos-
sos, però amb una sola passejada per supermercats 
o carrers comercials de la ciutat en tindrem prou de 
comprovar que la pujança del sector associat al món 
de les mascotes és tota una realitat.

En certa manera, podria ser que superada l'època de 
més estretors econòmiques al zenit de la crisi "els 
altres" de casa també reclamin atenció. És per això 
que en vigílies de la festa que anualment situa les 
mascotes al centre d'atenció repassem les novetats 
del sector i la de cures específi ques pels nostres 
amics que trobem al mercat local. Elements propis, 
serveis, seguiments de salut o petits consells per 
conviure encara millor amb aquests éssers que ens 
fan força més que companyia.  

CURA PELS ALTRES DE CASA
L'estima pels animalons se sofistica

Tot Mascotes 14,15 intro.indd   2 31/01/2018   16:10
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En algun moment de la vostra vida, tots els que 
heu tingut gos heu pensat que la seva edu-
cació comportaria un elevat cost econòmic i 

emocional. La realitat és que la seva educació ha de 
ser una inversió que duri tota la vida però, igual que 
succeeix amb els nens, ha d’haver-hi una constància 
al llarg del temps per tal d’aconseguir fer equip amb 
ell i que tota la inversió que hem fet tingui els seus 
fruits i aquests puguin perdurar durant tots els anys 
que el nostre company estigui vivint amb nosaltres, 
que tant de bo sigui molts!

L'EDUCACIÓ DEL NOSTRE GOS
Consells professionals per a un bon ensinistrament de l'animal

Però realment, en què consisteix l’educació del nostre 
gos? Hauríem de fer una divisió de cadascuna de les 
premisses que nosaltres considerem com a educació.

Formar un equip

Una d’aquestes premisses seria tenir un gos que pu-
gui gestionar totes les situacions de la millor mane-
ra possible. Sociable i equilibrat per tal que sempre 
pugui prendre les millors decisions. Per una altra 
banda, seria tenir un gos amb el que formem equip 
i pugui acompanyar-nos a tots aquells llocs on sigui 

MASCOTES
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L'IDEAL ÉS CONFIAR 
EN UN PROFESSIONAL

Sònia Villalba és directora de 
Kanstak- Educació Canina

possible i, en defi nitiva, que sigui el nostre company 
de vida. Per últim, també demanaríem un gos que li 
encantés obeir-nos i ens permetés tenir el control en 
aquelles situacions on ell no pot i que poden crear 
un verdader perill degut a l’entorn que hem creat 
dins la nostra societat, que fa que els nostres carrers 
i carreteres siguin un parc d’atraccions on mai saps 
quan estàs muntat a l’atracció més atrevida de totes.

Tot això que acabem de comentar hauria de formar 
part de l’educació i cada vegada més empreses ho 
contemplem així. L’educació del gos no només es 

contempla com l’ensinistrament pròpiament dit: 
generar l’aprenentatge de noves conductes en gos 
per tal d’obtenir més control davant de totes les si-
tuacions que ens podem trobar durant el dia a dia.

Una part de l'educació

L’ensinistrament només serà una part d’aquesta edu-
cació que haurà de tenir com a pilar la socialització 
del gos. Aquesta socialització s’ha de dur a terme, 
encara que amb precaucions, a partir de les quatre 
setmanes de vida del nostre gos. És en les etapes 
primeres quan la socialització ha de ser part fona-
mental del seu aprenentatge. Només duent a terme 
aquesta socialització a diferents entorns, persones, 
animals, soroll... podem dir que comencem una molt 
bona feina amb el gos equilibrat que volem d’adult i 
del que hem parlat en paràgrafs anteriors.

M’agradaria acabar dient que tota educació té els 
seus fonaments en ser capaços de gestionar cor-
rectament totes les situacions a les que es troba i 
que, per tant, és per on ha de començar tot treball 
amb el nostre gos. Per poder-ho aconseguir el millor 
és posar-nos en mans de professional que puguin 
assessorar-nos sobre el que és millor pel benestar 
del nostre gos. 
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És molt habitual que les nostres mascotes i 
sobretot els gossos, agafin puces. Si no s'ex-
terminen amb rapidesa, aquestes es poden 

escampar per tota la casa i el problema es pot mul-
tiplicar amb rapidesa. Cal destacar que les puces són 
agents transmissors de diversos paràsits que poden 
portar problemes.

Quatre consells

Per combatre-ho, a continuació oferim un llistat de 
recomanacions que evitin les puces en els nostres 
gossos. En primer lloc, és molt important portar la 
mascota al veterinari per a seguir els seus consells 
i que ens especifiqui quin collar o medicament és 
més útil per al nostre gos. Portar la mascota men-
sualment a un perruquer caní ajudarà a desfer-se 
de les puces i mantenir una bona higiene general. 

LES PUCES, EL PITJOR ENEMIC
Consells per estalviar les molèsties que originen

Font de problemes

Protegir les nostres mascotes de les puces 
és important per evitar els paràsits que  
poden portar amb elles. 

Una manera d'evitar les puces és també netejant la 
mascota a casa amb un xampú especial. Hi ha pro-
ductes específics per a mascotes que són molt efec-
tius. Per últim, els experts recomanen revisar que 
ningú de l'entorn de la mascota tingui puces ni cap 
espai de la casa tampoc. En cas de detectar-ne, és 
important eliminar-les de casa amb un sabó mata-
puces per netejar el mobiliari que es pot adquirir a 
les botigues per a mascotes.  

MASCOTES
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La higiene bucal és bàsica per garantir una 
bona salut de la nostra dentadura i la boca, 
i més encara quan es tracta de la boca dels 

nostres cadells, els quals encara no tenen la den-
tadura completa. Per evitar que pateixin quan els 
surtin les dents i que mosseguin altres objectes de 
la casa, podeu seguir alguns consells senzills i útils. 
L'important és trobar algun objecte que pugui mos-
segar sense empassar-se'l.

El consell

En primer lloc, cal agafar un drap net que no deixi 
anar borrissol ni es trenqui amb facilitat i mulleu-lo 
amb aigua. Traieu-ne l'excés d'aigua escorrent-lo i 
feu un nus al centre del drap. Poseu-lo al congela-
dor fi ns que l'aigua s'hagi congelat totalment i do-
neu el drap al cadell. Amb aquesta ràpida mesura 

Que pugui mossegar

 Trobar algun objecte bo per rosegar és 
la clau

LA MOSSEGADA MÉS SANA
Mantenir la boca sana dels nostres cadells és bàsic

Important cuidar
 les dents

Important cuidar
 les dents

Important cuidar
 les dents

la nostra mascota veurà alleujat el dolor a les ge-
nives i es mantindrà ocupat mossegant el drap. Si 
el drap congelat no crida l'atenció del cadell, podeu 
provar-ho amb una mica de prou de pollastre. L'olor 
atrau l'atenció del gos. 
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Quan un gos es portà bé, està tranquil, no 
borda i obeeix les ordres que se li demanen, 
és important premiar-lo perquè aposti pels 

bons comportaments. A l'hora d'educar un gos, cal 
socialitzar-lo, evitar els comportaments negatius i 
premiar els positius, una bona manera de mostrar el 
que ha fet bé. És recomanable que abans de donar-li 
el premi li diguem una paraula com 'bé', i que sempre 
fem servir la mateixa. A l'hora de premiar-lo, però, 
canviar de recompensa garantirà el factor sorpresa

Una opció és donar-los petites llaminadures especi-
als per a gossos. També es pot optar per jugar amb 
ells una estona amb aquelles joguines que més els 

EL MILLOR PREMI PER 
AL NOSTRE GOS
Premia'l quan obeeix les ordres que 

se li donen i reforça el seu comporta-

ment positiu

Si es porta bé, 
que ho sàpiga!

agradin. És fonamental fer exercici amb el nostre gos 
i que, cada vegada que jugui de manera correcta i 
ens torni la joguina, el premiem. Sortir a passejar i 
córrer amb ell és un altre premi que agrada molt als 
nostres gossos. Per aquells gossos més afectuosos, 
optar per les carícies és un premi perfecte. 
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La fura és un animal de companyia petit i suau 
que cada vegada es pot trobar amb més fre-
qüència a les cases. És una mascota que no 

té races com els gossos o els gats i que només es 
diferencia pel seu pelatge o la forma del cos. Per 
aquells que decidiu posar una fura a la vostra vida, 
és probable que durant els primers dies que tingueu 
aquest animal a casa mossegui sovint i que la seva 
mossegada sigui dolorosa. Els experts expliquen que 
es tracta d'una reacció per por i que només necessita 
un temps per acostumar-se.

Les recomanacions

És recomanable esterilitzar la fura després del pri-
mer any de vida i del primer zel de la fura, perquè en 
cas de fer-ho abans augmentaria el risc de càncer. 
Cal destacar que és un animal molt miop i que, per 
aquest motiu, poden saltar pel balcó o la fi nestra 
sense ser conscients de la distància amb el terra i 
del risc que comporta. 

Són animals fotoperiòdics, és a dir, que tenen fun-
cions vitals que depenen de les hores de llum i de 
foscor. Per a poder generar la melatonina per viure, 
necessiten un període de foscor total d’entre catorze 
i setze hores diàries. Cal destacar que la melatonina 
és una substància que necessiten perquè els serveix 
per realitzar un correcte control dels seus nivells 
hormonals. El dèfi cit de melatonina pot afectar les 
glàndules suprarenals de la fura. Per a evitar que 
qualsevol llum penetri les parpelles mentre dormen, 
és recomanable tenir una funda per a la gàbia. 

TOT EL QUE NO SAPS DE LES FURES
Un animal de companyia que habitualment viu sota terra en coves o caus

Una mascota

"diferent"

La curiositat

 Sabeu que les fures dormen entre 18 i 20 
hores al dia? A més, moltes tenen un son tan 
profund que semblen mortes o en estat de 
coma.

MASCOTES
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

3 

de febrer

0.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Entrada: 6 euros.  

+DMANÁ,
TRIBUT AL GRUP MEXICÀ

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Pierre Arnaud
Divendres 2 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert acústic del cantant i gui-
tarrista d'origen francès.

Flower Power Party
Divendres 2 febrer / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Reviu un concert dels anys 60 
amb bandes tribut a Janis Joplin 
i The Doors: La Kozmic Band i The 
Other Doors.

Jams de la Casa de la Música
Dissabte 3 febrer / 18h / Sala Clap 

(c. Serra i Moret, 6. Mataró).
Jam session per a alumnes avan-
çats i músics amateurs que els 
vingui de gust tocar estàndards 
del rock, pop, blues.

Weinf 
Dissabte 3 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert a càrrec de Daniel Ruiz & 
Mauricio Güell.

'Posem-li música al càncer'
Diumenge 4 febrer / 12h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 29. Mataró) / 
Col·laboració: 12€.
Concert solidari a càrrec de l'Or-
questra Ciutat de Mataró, a benefi ci 
de Maresme Oncològic, Associació 
contra el càncer.

TEATRE I DANSA // 

Teatre musical: 'Grease és el 
nom'
Dies 2 i 3 febrer / Dissabte 20.30 i 
diumenge 21h / Ateneu Vilassanès 
(c. Sant Josep, 35. Vilassar de 
Mar) / Preu: 8€.
Espectacle musical de teatre ama-
teur amb la Tropa Teatre.

'Els Pastorets de Mataró'
Dies 3 i 4 febrer / Dissabte 19h i 
diumenge 17h / Sala Cabanyes (La 
Riera, 110. Mataró) / Platea: 18€. 
Amfi teatre: 16€.
Últimes representacions del tra-
dicional espectacle centenari 
del Nadal. Direcció: Marc Molina. 
Direcció musical: Jordi Lluch. 
Coreografi a: Maria Garriga.

Guia cultural

TRIBUT AL GRUP MEXICÀ

Aquest dissabte arriba a Privat 
la banda de tribut a Maná més 

reconeguda d'Europa. Presentarà 
el seu nou xou "Amar es combatir 
Show" que homenatja un dels dis-
cos més coneguts del famós grup 
mexicà. L'espectacle va més enllà 
del concepte de simple concert i 
incorpora simbolismes i elements 
multimèdia. Els propis Maná han 
reconegut la qualitat del seu grup 
de tribut que arriba a Mataró per 
seguir dedicant les nits de dissab-
te a recordar els grups preferits 
de la gent.
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Festival de màgia Sant Joan 
Bosco
Dissabte 3 febrer / 19h / Espai 
Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 
8. Vilassar de Mar) / Preu: 5€.
Amb la participació del mag Jan, 
Paupi el mago, Toni Casas, mag 
Pep, mag Òscar, J&J mags.

Comedy Show
Dissabte 3 febrer / 22.30h / 
Mirinda (Pl. Can Xammar, Mataró) 
/ Taquilla: 8€. Anticipada: 6€.
Monòlegs de David Barragán y 
Carlos del Pozo. Acompanyats per 
uns valors a l'alça: Alex Martín i 
Carlos Mancera.

'L'Avar' de Molière
Diumenge 4 febrer / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.  
Versió lliure de Fènix Teatre de la 
prestigiosa obra, amb dramatúr-
gia i direcció de Jordi Pons-Ribot.

'Dona-foc, la dona que es 
crema' 
Diumenge 4 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Espectacle teatral a càrrec de la 
cia. Les Fugitives: Laia Pujol, Judith 
Corona i Maria Ten. 

Cansalada cancel·lada
Diumenge 4 febrer / 18h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. de la Torre, 78. 
Arenys de Mar) / Entrada: 7€.
Un espectacle de Gerard Vázquez. 
A càrrec del Grup de Teatre Amics 
de les Arts de Terrassa.

Lectorant
Dimarts 6 febrer / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (C. de Prat de la 
Riba, 110. Mataró)
Teatre de petit format, a càrrec 
d’Eugènia González. Un monòleg 
dramàtic amb tocs de comèdia que 
té com a objectiu animar-nos a 
la lectura.

TEATRE /

'Calígula'
Dissabte 3 febrer / 17.30 i 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 28€. Amfi teatre: 26€. 
D'Albert Camus. Direcció de Mario 
Gas. L'actor Pablo Derqui es posa 
a la pell de l'emperador més des-
pietat de tots els temps.

 VERMUT MUSICAL /

'Gessamí Boada'
Diumenge 4 de febrer / 12h 
/ Plaça de la Torre del Cogoll 
(Mataró) / Gratuït.
Concert vermut amb aquesta 
jove cantautora mataronina afi n-
cada al Masnou amb una veu 
mediterrània que destil·la jazz.

núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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DANSA FAMILIAR /

'Almazuela'
Diumenge 4 febrer / 18h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 14. 
Argentona) / Preu: 7€.
Espectacle familiar de dansa que 
recrea un món ple de fantasia, 
on res és el que sembla. Amb la 
companyia Roberto G. Alonso.

'La cruïlla'
Dimecres 7 febrer / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Teatre gestual d'objectes, amb 
paisatges emotius, irreverents i 
insòlits. Nens/es a partir de 6 anys. 

Buc de contes: 'Gnoma'
Dimecres 7 febrer / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Gnoma", d'Emi-
lia Lang i Eduard Blanch.

Hora del conte especial 
Carnaval
Dijous 8 febrer / 18h / Biblioteca 
Fidel Pare Fita (c. Bonaire, 3. 
Arenys de Mar)
"La Història de la Vella Quaresma 
i el Rei Carnestoltes", a càrrec de 
la Companyia Patawa.

XERRADES I LLIBRES /

Pantocràtor. Seguint Puig 
i Cadafalch i la 'Missió 
Arqueològica de 1907'
Divendres 2 febrer / 20h / UEC 
(c. Nou, 29. Mataró)
Presentació del llibre amb l'autor 
del llibre, Enric Soler.

'Els remences'
Dimarts 13 febrer / 17.30h / Sala 
Roser Carrau (c. Montserrat, 8. 
Vilassar de Mar)
Conferència a càrrec de Rosa 
Lluch Bramon, professora d’His-
tòria Medieval a la UB. Aula d'Ex-
tensió Universitària VdM.

'Indonèsia, bressol de les 
espècies'
Dimarts 6 febrer / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "La ruta de 
les espècies", a càrrec d'Àngel 
Morillas, historiador i coordina-
dor del patrimoni de la UNESCO.

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 6 febrer / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià amb l'obra 
"Racconti", de Cesare Pavese.

Vens a la tertúlia?
Dimecres 7 febrer / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària amb "La remor 
de les onades", de Yukio Mishima. 

Un món de llibres
Dimecres 7 febrer / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària amb "El gegant 
enterrat", de Kazuo Ishiguro. 

Talking about...
Dijous 8 febrer / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès amb  
"Winter Journal", de Paul Auster.

'Matemàtiques i emocions'
Dijous 8 febrer / 19h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró) 
Conferència de Sergi Belmonte. 
Organitza: Associació de Professors 
i Mestres de Matemàtiques.

'Tosca'
Dimecres 7 febrer / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 16-18€. Teatre Principal (c. 
Església, 45-47. Arenys de Mar) / 
Preu: 15-17€.
Projecció de l'òpera de Giacomo 
Puccini, en directe des de la Royal 
Opera House de Londres.

INFANTIL // 

Biblioteca Pompeu Fabra (pl. 
Occitània, s/n. Mataró) 
Divendres 2 febrer / 18h: Club dels 
Superagents Lectors: tertúlia lite-
rària per a nois/es de 9 a 12 anys.
Dimarts 6 febrer / 18h: L'Hora 
del Conte Especial: 'La rua de 
Carnestoltes', amb Adrià Viñas 
d'Un Toc de Festa. 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 2 febrer / 18h: El conte 
de la rotllana: "La formiga valenta", 
de Gemma Armengol.
Dimecres 7 febrer / 17.30h: Art 
Time: "El llapis màgic de Joan 
Brossa" de Judith Barnés.  
Dijous 8 febrer / 17.30h: Dijous a 
la Biblio especial: "Un Carnestoltes 
molt especial" de Mireia Masó.

'Atresorem el passat'
Diumenge 4 febrer / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17. Mataró).
Activitat familiar al voltant de Puig 
i Cadafalch. Conte, visita i manua-
litats. Nens/es a partir de 5 anys.

CIRC FAMILIAR /

'Circ a les golfes'
Diumenge 4 febrer / 11 i 12.15h / 
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Instal·lació per practicar circ en 
familia, de la mà de Los Herrerita. 
Celebració dels 8 anys de progra-
mació "Mataró, circ al casal!".

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES /

'Rebombori Gitanero'
Dissabte 3 febrer / 18h / Plaça de 
Santa Maria (Mataró) 
Mestres del Gai Saber surt a anun-
ciar que falten pocs dies per a 
l’inici del Carnestoltes a la ciutat. 
Presentació d'una nova fi gura, la 
Mulassa, amb convidats de luxe.

VARIS /

Dia Nacional de l'Exili i la 
Deportació
Diumenge 4 febrer / 11.30h / 
Ermita de Sant Simó (Camí Ral 
- El Ravalet, 8. Mataró) 
Acte de commemoració, amb un 
recorregut durant el qual es farà 
lectura del testimoni de diverses 
persones exiliades. 

Taller d’identifi cació de foto-
grafi es a l’Arxiu
Dilluns 5 febrer / De 10 a 12h / 
Sala d’Actes de Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró)
Cada 1r dilluns laborable de mes, 
tothom pot ajudar-nos a documen-
tar imatges antigues de Mataró.

RUTES I VISITES //

Festa de la Candelera 2018
Dissabte 3 febrer / Tot el dia / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripcions: 659.132.469
Jornada de portes obertes amb 
visites culturals: Campanar (11, 
12, 13, 17 i 18h), La Candelera de 
Mataró: història d'un retaule (11.15 i 
12.15h), Conjunt Barroc dels Dolors 
(11.30 i 18h). 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

'Manuel Cusachs: la memòria 
del gest' 
Dijous 8 febrer / 19.30h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró)
Conferència i diàleg entre Manuel 
Cusachs i Carles Duarte, poeta 
i president del CoNCA (Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts).

TALLERS I CURSOS // 

Música per a uns versos
Divendres 2 febrer / De 18 a 
20.30h /  Biblioteca Municipal 
(c. Closens, 65. Sant Andreu de 
Llavaneres)
Taller de música i poesia amb 
conferències i sessions pràcti-
ques de recitació acompanyada 
amb música.

BiblioLab: 
Tallers per a adults. 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró) 
/ Gratuït amb inscripció prèvia
Dissabte 3 de febrer / 10.00h: 
"Fotopoemes", descobreix la re-
lació entre imatges i paraules tot 
veient treballs de poesia visual.
Dilluns 5 de febrer / 17.30h: 
"Pinhole", aprèn a construir una 
càmera estenopeica.

FESTES I FIRES //

Vidmar Festival
Dissabte 3 febrer / D'11 a 21h / Can 
Bisa (c. Montserrat, 2. Vilassar 
de Mar)
Art, disseny, música i gastronomia.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

 807 117 010
 De dl. a dv. de 8 a 19 h 
 Preu segons operador

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   
 Berenguer III, 82  

>  Molins C. de Nicolau  
 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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Pep Sivilla
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: divendres 2 de febrer 
a les 19.30h. Fins al 28 de febrer. 
Exposició de dibuixos i pintures.

Júlia Llob "Shinkirô"
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: dis-
sabte 3 de febrer a les 19.30h. 
Fins a l'11 de febrer.
Recull de fotografi es de les dues 
col·leccions Thin i Flesh.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Del 3 al 17 de febrer:
• 'Arran del camí Ral, de Barcelona 
a Arenys de Mar (1880-1920)'. 
Fins al 12 de febrer:
• 'La força dels valors'.
Fins al 28 de febrer:
• 'Mostra dels Llibres Gegants de 
Contes de Mataró'.

'Bestiari'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Del 5 al 16 de febrer. 
Escultures de cartró i paper de 
Patricia Maseda.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Inauguració: dijous 8 
de febrer a les 19.30h. Fins al 14 
d'octubre.  
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'Complicitats'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Inauguració: di-
vendres 1 de febrer a les 20h. Fins 
al 25 de febrer.  
Pintures de Salvador Castellà.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 25 de febrer: 
• 'Manuel Cusachs. El pas del temps 
(1947-2017)': dibuixos, pintures i 
escultures.
Fins al 9 de març. Visita guiada: 
3 febrer 18.30h i 4 febrer 12h.
• "Experiències matemàtiques. 
Prohibit no tocar". 

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018. Visita guiada: dis-
sabte 3 de febrer a les 18h. 
Visió interdisciplinària de l'obra 
de Puig i Cadafalch.

'Joan Gelabert o Dalí Júnior. 
La pintura del futur'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 4 de març. 
Pintures i collages de l'artista 
mataroní.

'Els mitjons Molfort's i la pu-
blicitat racional'
Can Marfà Museu Gènere de Punt 
(Passatge Can Marfà, 1. Mataró) 
/ Fins al 17 de juny.
Tècniques publicitàries de la marca 
mataronina creada el 1927. 

4t Concurs de Cartells de 
Carnestoltes de Mataró
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
26 de febrer.
Cartells participants al concurs. 

49è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / Fins al 14 de març.
Tercer i quart lliurament del con-
curs fotogràfi c, de temàtica lliure.

'Els gravats de Tinta Invisible'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 17 de febrer. 
De Tinta Invisible edicions.

Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950 - 1987)
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 8 d'abril.
Exposició dedicada a l'artista català.

'Càntirs a l'atiguitat. Col·lecció 
Jaume Bagot'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 25 de febrer.  
Exposició d'askoi grecs, recipients 
de ceràmica de l'antiguitat clàssica.

Roques de Llavaneres
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 4 
de febrer.
Fotografi es d'Andreu Ventura.

'Forjats i fosa de Vilassar de 
Mar'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 25 de febrer.
Fotografi es Damià de Bas i Macià.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Variacions'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
2 de febrer a les 19.30h. Fins al  
25 de febrer.
Exposició d'olis recents de l'artista 
maresmenc Tomàs Safont-Tria.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Còlera/Ràbia/Enveja

CÒLERA és una emoció bàsica i 
forma d'agressió. L'agressió ente-
sa com a energia vital, necessària. 
La còlera, per tant, és sana i porta 
a la indignació davant la invasió. 
Dóna energies. Però s'ha d'apren-
dre a utilitzar-la. Diem, amb raó, 
"la santa còlera"... plena i total 
indignació. Això és ben humà i 
cal lluitar. Però tota prudència 
és poca davant d'una persona 
que està furibunda, mal educa-
da. Cal saber estar al seu lloc. 
Hi ha moltes estratègies, com 
cridar tant com ell, però només 
externament.

RÀBIA és un sentiment molt 
violent. És molt primitiva. És 
cega, explosiva, descontrolada, 
destructora i molt tòxica. I pot 
dirigir-se no únicament als al-
tres, sinó també i és un gran perill 
contra un/a mateix/a i de forma 
irreversible contra el cos....I tam-
bé contra les coses.

Còlera i ràbia descontrolades 
poden fer mal als altres fins a la 
mort de l'altre. Greus conseqüèn-
cies imprevistes...

ENVEJA: és un gran verí!!! Molt 
amagada, dissimulada, però fa 
mal. Una passió molt dolenta. 
Una causa és comparar-se amb 
els o les altres persones. Jo no 
tinc, jo vull, vull ser com. Quan un 
entra en un lloc sorgeix la com-
paració: Qui millor, qui més bo-
nica, qui més ben plantat, qui 
més intel·ligent... fins aquí ben 
normal, però... hi ha domini, con-
trol, contrapès? La generositat i 
la humilitat són antídots contra 
aquest escurçó mortal pel verí 
que porta.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

Estètica Científica i Benestar

Depilació Làser de Diode

Promoció de l’1 al 28 de febrer

S’aconsegueix una depilació:

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

Efectiva Duradora Permanent

6 SESSIONS 
  engonals

i aixelles

6 SESSIONS 
  DE CAMES

Amb abonament:

Et regalem:

6 SESSIONS 
  ESPATLLES

6 SESSIONS 
  D’ESQUENA

Amb abonament:

Et regalem:
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Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 
Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. • 
Servei cafeteria: menú diari  (5,70€) 
i diumenge menú especial. 

Casal de gent gran de l'Hava-
na Camí Ral, 163. Mataró. Telf: 
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dmt i dij), 
tai-txi (dill i dmc), gimnàstica pas-
siva (dill i dmc), petanca (dill, dmc i 
div), memòria (dill), pintura i dibuix 
(dill i dmc), ball en línia (dill), català 
(dmt), informàtica (dmc), rummi-
kub (dmc), country (dmc), pintura 
sobre roba (dij), noves tecnologies 
(div), ping-pong (div), teatre (div). 
Excursions.

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. • 
Ple i ratlla: divendres 16:30h. Tallers 

ACTIVITATS //

HISTÒRIA: 'Karl Marx abans 
del marxisme, en el bicentenari 
del seu naixement'
Dimecres 7 febrer / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència d'Andreu 
Mayayo i Artal, catedràtic d'història 
contemporània de la UB i escriptor.

'Com afrontem el dolor'
Dijous 8 febrer / 17h / Casal 
de gent gran de Parc (Av. del 
Corregiment, 28. Mataró)
Conferència de Josep M Picaza, 
metge geriatre del servei de PADES 
de Mataró. 16è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Propera sortida: Dimecres 21 
de febrer, Calçotada a l'Empor-
dà. • Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 
matí).  Labors i Patchwork (dilluns).  
Relaxació (dmt i div tarda). Mandales 
(dmt tarda).  Informàtica i Ping Pong 
(dmt i div matí). Taller De Memòria 
(dmc matí). • Juguem al Quinze (dij 
tarda). • Petanca (cada tarda). Mele 
de Petanca (cada dill 9:15h). • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 13 febrer a 
les 17h Carnaval 2018 a càrrec del 
Grup Musical Gatassa. • Excursions: 
Dijous  15 febrer visita a Montferri - 
Santuari de Montserrat (Preu: 38€). 
Del 16 al 23 de juny Gran Creuer 
dels Fiords (Preu: 1389€). • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. 
• Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018

i activitats: Ball de Saló (dmt), Ball 
en línia (div), Sevillanes (dill i dmc), 
Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc), 
Puntes Coixí (dmt), Informatica (dij), 
Català (dij), Labors (dill i dij) i Taller 
de Memòria.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sortides: Carnaval + calçotada, 
8 de febrer, 3 dies a Tossa de Mar 
(130€). Viatge a Itàlia del Nord.  5 
dies, sortida 27 de maig (690€). • 
Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissabte 
del mes. • Cursos i activitats: an-
glès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintura i 
dibuix,  pintura sobre roba, art fl oral, 
manualitats, punt de creu, tai-txí, 
qijong, seitai, gimnàstica rítmica, 
balls de saló, balls en línia, sevilla-
nes, castanyoles, country, claqué, 
caminades i caminades suaus. Coral.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, 
escacs i billar. • Jocs d’entreteni-
ment, dijous. • Ball, dissabte. • Coral 
• Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran
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Sèniors

L'esperit de l'1 
d'octubre

El documental de TV3 sobre l'1 
d'octubre, ha fet palesa l'existèn-
cia real del capital humà necessa-
ri, per fer possible la construcció 
d'una Catalunya segle XXI. No obs-
tant això, sense cap tipus de crítica 
sobre l'actual situació política, és 
evident que no ha estat possible 
aconseguir una majoria indepen-
dentista, superior al 50% de vots 
favorables, segurament per la man-
ca d'un projecte de transformació 
cultural i social creïble.

Des del moviment sènior, cons-
cients d'aquesta mancança, vàrem 

qüestionar el plantejament de ven-
dre el producte d'una Catalunya 
independent, amb un contingut 
real més que dubtós, per tractar-se 
de promeses populistes i demagò-
giques, amb un exagerat excés de 
bona voluntat i d'ambigüitat.

És per tot això, que després de 
constatar el fet de no haver-se acon-
seguint una majoria independen-
tista, en les eleccions del 27 de se-
tembre de 2015, vàrem continuar 
desenvolupant el nostre projecte 
d'alternativa municipalista, que 
defensa la vida local 24 hores, in-
cloent-hi el treball.

En aquests moments, creiem 
que el nostre projecte, al marge 

de quina sigui la situació política 
de Catalunya, és possible portar-lo 
a terme, amb unes altes possibili-
tats d'aconseguir resultats reeixits 
i positius.

El nostre plantejament queda 
avalat per l'experiència realitzada 
a Euskadi, amb plena dictadura 
franquista, amb la posada en funci-
onament del moviment cooperati-
vista Mondragón, quina existència 
ha dotat als bascos d'un alt nivell 
de resiliència, que els ha permès 
superar les crisis amb una taxa bai-
xa d'atur.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Societat: Redacció - ACN

 El promotor del polèmic macro-
prostíbul de Mataró, que des de 
l'any 2010 intenta instal·lar-se a la 
capital del Maresme, vol començar 
les obres del bordell el pròxim 12 de 
febrer. Així ho ha comunicat ofi ci-
alment a l'Ajuntament de Mataró, 
després que diverses sentències li 
hagin donat la raó en el llarg litigi 
que arrossega amb el consistori. 

Des de l'Ajuntament, però, li 
recorden que si bé el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) li hagi reconegut la vigència 
de la llicència ambiental del futur 
local, actualment l'empresari “no 
té llicència d'obres”. La regido-
ra d'Urbanisme, Núria Moreno, 
assegura que tampoc se li podria 
concedir ara perquè “hi ha una sus-
pensió de llicències vigent” mentre 

L’Ajuntament de Mataró recorda que no té llicència d'obres 
i que s'està a l'espera d'un nou pla d'usos dels polígons

es treballa en el futur pla d'usos 
dels polígons que, d'altra banda, 
vol evitar la implantació d'aquest 
tipus de negocis a la ciutat.

El promotor, Josep Maria 
Colomer Ribot, s'ha adreçat per 
escrit a l'Ajuntament de Mataró 
per anunciar-los que l'inici de les 
obres del gran complex que pre-
tén obrir al polígon Les Hortes 
és imminent, amb més de 2.000 
metres quadrats de prostíbul i al 
voltant d'unes 80 habitacions sota 
el nom de 'Showgirls Chocolate 
Night Club'.

L'escrit no s'acompanya de cap 
petició de llicència ni cap altre per-
mís ofi cial. Es tracta d'un simple 
"anunci" formal al consistori, se-
gons ha explicat la regidora d'Ur-
banisme, Núria Moreno. Tot i que 
no hi està obligat, l'Ajuntament té 
previst contestar la missiva per 
advertir-lo que l'actual situació 
legal impedeix tirar endavant el 
projecte.

“Analogia errònia”
Per la regidora, el promotor fa una 
“analogia errònia” en entendre 
que com hi ha llicència ambiental, 
també n'hi ha d'haver d'obres. A 

El promotor del macroprostíbul vol iniciar 
les obres el 12 de febrer

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

més, assegura Moreno, la llicència 
d'obres tampoc es podria dema-
nar ara perquè l'Ajuntament “no la 
podria concedir”, ja que hi ha una 
suspensió de llicències vigent. En 
aquest sentit, Moreno ha detallat 
que el govern municipal està tre-
ballant des de l'estiu passat en el 
nou pla d'usos dels polígons in-
dustrials –que vol també evitar la 
instal·lació d'aquest tipus de ne-
goci– i avisa que un cop s'aprovi 
es podrà ampliar un any més la 
suspensió de llicències.

L'Ajuntament vol recuperar a 
través d'aquest pla d'usos la capa-
citat de veto vers els prostíbuls a la 
ciutat, després que una altra sen-
tència, en aquest cas del Suprem, 
anul·lés part de l'articulat de l'or-
denança municipal que pretenia 
entorpir l'obertura de bordells a 
la ciutat.

8

Fa 8 anys que l'empresari 
intenta iniciar la construc-
ció de dos macroprostí-
buls a la ciutat

80

El projecte recull un total 
de 80 habitacions en més 
de 2.000 metres quadrats 
d'instal·lació

Ciutat núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

DESCUENTO 
ADICIONAL EN

TODOS LOS
TRATAMIENTOS-10%

490€IMPLANTE
DENTAL

Farmàcies

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c/Alemanya, 6 937 573 421

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540
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Educació: Redacció

 Des de fa diferents cursos la 
Direcció d’Ensenyament de l’Ajun-
tament de Mataró ofereix l'Espai 
Infants i Família. Es tracta d'un 
espai de trobada i suport a famílies 
amb infants d'entre 0 i 3 anys que 
per raons diverses no assisteixen 
a cap Escola Bressol. La iniciativa 
permet als petits relacionar-se amb 
els altres nens i nenes, un element 
molt necessari per al seu creixe-
ment i benestar. A més, gràcies a 
això els adults que els acompanyen 
poden intercanviar experiències 
entre ells. Cal destacar la recent 
creació dels tallers setmanals.

Dividit en dos grups d'edat, 
la iniciativa té lloc a diversos 
centres de Mataró com l'EBM 
Tabalet, l'EBM Garrofers, l'EBM 
La Llàntia, l'EBM Els Menuts i 
l'EBM Rocafonda. L'Espai Nadó 

Servei municipal de trobada adreçat als infants d'entre zero i tres anys

és el grup dels més petits, pensat 
pel primer any de vida. Per altra 
banda, l'Espai Familiar està pen-
sat per a infants entre 1 i 3 anys 
de vida. Totes les activitats estan 
disponibles a un preu de 15 euros 
al trimestre.

Els horaris
L'Espai Nadó està disponible els 
dimarts de 15.30h a 17.30h a l'EBM 
Tabalet i a l'EBM Garrofers i el di-
lluns a la mateixa hora a l'EBM 
Rocafonda. 

Per altra banda, l'Espai Familiar 
té lloc els dimecres de 15.30h a 
17.30h a l'EBM Tabalet, els di-
jous de 10.15h a 12.15h a l'EBM 
La Llàntia i els dimecres o dijous de 
15.30h a 17.30h a l'EBM Rocafonda.

'Infants i família', l'espai ideal pels nadons 
que no van a l'escola bressol

El servei s'imparteix a diferents escoles bressol municipals Cedida 

Els tallers setmanals
Aquest curs escolar 2017-18, dins 
aquest projecte municipal, s’hi han 
incorporat uns nous tallers setma-
nals. El primer té lloc a l'Escola 
Bressol de La Llàntia els dilluns i 
dimecres de 15.30h a 17h i, el se-
gon, és el taller de psicomotricitat 
a l'EBM Els Menuts els dimarts de 
15.30h a 17h. 

Aquests tallers estan adreçats 
a famílies amb infants entre 1 i 
3 anys on podran compartir vi-
vències i emocions, moments de 
calma o descobertes a partir del 
moviment, l’experimentació i la 
creació. Són uns espais pensats 
per afavorir la convivència i en-
fortir els vincles en un clima de 
confi ança i respecte.

5

Cinc escoles bressol 
municipals ofereixen 
aquest servei, tan apreciat 
per les famílies Un dels diferents espais habilitats Cedida 

Ciutat núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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Text: Redacció

 No consta que a Mataró hagi ar-
ribat la moda dels Cheese-Bars –es-
tabliments consagrats únicament 
als formatges– però és evident que 
la recerca dels tipus més buscats 
d'aquests formatges forma part 
de l'itinerari de compra de cada 
cop més gent. Com en altres àm-
bits, el nostre paladar té ganes 
d'experimentar i conèixer noves 
textures i gustos, combinacions 
atrevides i denominacions d'ori-
gen que vagin més enllà dels to-
pònims francesos que tothom se 
sap. El formatge és un d'aquells 
ingredients que directament xifl a 
a qui agrada, sense mitges tintes. 
La gent vol formatge i el vol del 
bo. I el sector ho sap. 

taulataulaA taulataulataulataula
Busca el bon 
formatge

TOT A TAULA 1806.indd   2 31/01/2018   17:42



Ideal per maridar
Un dels components que contribueixen a la puixança 
dels formatges selectes o gourmet és les seves grans 
capacitats de maridatge. Sigui amb el dolç de fruites 
o melmelades o, sobretot, amb cerveses, vins o fi ns 
i tot caves. El formatge és com el color negre, que 
els modistes diuen que combina amb tot. Per això 
cada cop són més els tasts, tastets o petits àpats de 
primera que es basen en quelcom tan simple com 
combinar el màxim tipus de formatges.

Com més 
exclusiu, millor

La cultura del formatge creix:
Ja no és un prestatge més o el germà 
pobre de la xarcuteria. L'àmbit de format-
ges selectes està en auge i, amb ell, la cul-
tura que el busca per degustar o cuinar.

Des de l'auge de les aplicacions mòbil, hem 
vist simplifi cades moltes accions de la nostra 
vida quotidiana. Així doncs, ens han permès, 
per exemple, fer transferències o pagaments 
des del mòbil, fer la compra o demanar menjar 
a domicili sense perdre el temps. 

Una de les APPs més conegudes i utilitzades 
per aquesta darrera funció és Just Eat, una 
aplicació que permet demanar qualsevol tipus 
menjar a domicili si amb una oferta ben vari-
ada. A Just Eat pots trobar-hi des de menjar 
italià, tailandès o xinès, fi ns a sushi, pizzes 
i hamburgueses. A més, un cop demanat el 
menjar, l'aplicació permet fer el pagament des 
del mòbil i ja només toca esperar que truquin 
el timbre amb el menjar.

Les Apps 
per tenir
el que vuLguis
a casa

TOT A TAULA 1806.indd   3 31/01/2018   17:42



CONCURS

@collita_del.91
"pancakes salats. Breakfast per exceŀ lència"

@lei.elena
"Arroz seco de pulpo, espárragos y pesto"

@annabelsoria
"Mousse de iogurt grec i mango, 

recepta de @deliciousmartha" 

@glosope 

"#beers #goodmorning" 

#totataula

Aquesta setmana, tenim dos premis més!!

Menú  per a dues 
persones un dissabte 
al migdia a Gaudium. 
Muralla de Sant Llorenç, 22

Tast de pernil i formatges per 
a dues persones a Pecats. 
Propera obertura Tubau Xarcuters 
al Carrer Sant Francesc d'Assís, 12

1 2

pancakes salats. Breakfast per exceŀ lència"

@annabelsoria

Arroz seco de pulpo, espárragos y pesto"

@glosope

@lei.elena

taulataulaA

 Guanya el premi de PORTOBELLO  Guanya el premi de PATI GUANYABENS 

 Guanya el premi de PECATS  Guanya el premi de MUETA 

a instagram  Participar-hi és molt fàcil: només cal penjar fotos dels 
teus plats –fets per tu, d'un restaurant, d'on vulguis– a 

instagram i etiquetar-los amb #totataula.
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De temporada:
Època de carxofes
Una de les verdures que podem gaudir durant els 
mesos d’hivern són les carxofes. Les carxofes són un 
vegetal amb algunes peculiaritats a nivell nutricional.

Port de Mataró, part alta.

 937 96 39 49

LLUÇ AL VAPOR
AMB IBÈRIC

RECOMANA

Ingredients
- 1 pasta de full
- 5 ous L
- 1 got de llet
- 350grs d'espinacs bullits
- 100grs xampinyons
- 50grs de formatge cabrales
- 150grs formatge de cabra
- Sal

 Com la majoria de verdures 
aporta poca energia, és a dir, que 
és baixa en calories i conté una 
quantitat elevada de fi bra. Per tant 
menjar carxofes produirà un gran 
efecte saciant sense augmentar de 
manera signifi cativa les calories 
que ingerim. 

És un aliment colerètic, això sig-
nifi ca que estimula la secreció de 
bilis per part del fetge. La bilis aju-
da a digerir els greixos i produeix 
un efecte laxant. Per tant, menjar 
carxofes pot ajudar a digerir millor 

La
RECEPTA

QUE NO FALLA

QUICHE D'ESPINACS,
XAMPINYONS I CABRALES

els àpats i a combatre el restre-
nyiment, però s’ha de vigilar si 
es pateixen fl atulències. 

Les carxofes contenen cinari-
na, una substància que li atorga 
propietats diürètiques. Actua 
sobre els ronyons per augmen-
tar la quantitat d’orina que s’eli-
mina i ajuda a netejar la sang 
de toxines i substàncies de re-
buig produïdes pel propi cos. 
Són molt adequades per a per-
sones amb la tensió arterial ele-
vada i retenció de líquids.

Preparació
1. Batim bé els ous, amb una mica 
de sal. Afegim el got de llet i re-
menem bé. 
2. Tot seguit hi mesclem els espi-
nacs i el cabrales a trossets. Salem 
al gust.
3. Estirem la pasta de full a sobre 
el motlle i ho punxem amb una 

forquilla. Aboquem la mescla 
a dins.
4. Trossegem els xampinyons a 
làmines gruixudes i els repartim 
per sobre.
5. Fem el mateix amb el formatge 
de cabra, però tallat a rodanxes 
més fi nes.
5. Coure al forn uns 40' a 180º.

*recepta de amblesmansala-
massa.blogspot.com
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 Els dos equips del Joventut Handbol Mataró 
 es van apropant a l'objectiu de la temporada

 CAMÍ DE LA PERMANÈNCIA 

núm. 1511
Del 2 al 8 de febrer de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com
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Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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www.eltotesport.com
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niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Clara Poo
Handbol Joventut H. MataróEl Personatge

La jugadora del Joventut, 
clau en la temporada del 
club

Opinió Cugat Comas
Periodista El Tot Mataró

No sé si saben on para Sarrià de 
Ter. Si tenen mitja cultura geogràfi-
ca i una miqueta d'intuïció sabran 
identificar el nom del riu. Aniran 
bé. Vora Girona. Allà trobaran 
aquest poble del qual, ja em perdo-
naran, en desconec pràcticament 
tot menys el seu caràcter de feu 
clàssic de l'handbol català. I ara 
també el mèrit de ser denomina-
ció d'origen de dos protagonistes 
dels nostres dies. El President del 
Parlament de Catalunya, mentre hi 
sigui, és Roger Torrent i era alcalde 
la ciutat. A tot arreu era Alcalde i 
a dins del pavelló d'handbol un 
aficionat més. No era un més Jordi 
Ribera, l'altre il·lustre protagonis-
ta. És seleccionador espanyol i ha 
guanyat l'Europeu optimitzant a 
màxims les prestacions d'un equip 
renovat i jove que, a les primeres de 
canvi, ha deixat tothom bocabadat. 
Déu n'hi do, aquests de Sarrià.

El de Sarrià de Ter és un dels 
pavellons preferits per qualse-
vol jugador d'handbol català, dels 
que es preuen, dels d'handbol de 

debò. D'abans de l'atròfia aquesta 
d'atacar sistemàticament amb un 
de més, desmuntant les essènci-
es de la cosa. Un pavelló on quasi 
sempre perds si no ets d'allà. Dels 
de poble. Dels de bar. Dels hostils. 
Una graderia que encongeix el 
braç. I, el que sempre m'ha encan-
tat, una estufa de llenya encesa 
els mesos que fa més fred. Tronc a 
tronc. Sensacional.

De la mateixa manera que col-
lectivament perdem la noció de 
l'orientació cada cop que ens fiem 
d'un GPS, tenint la Wikipedia a un 
cop de polze acabarem per perdre 
també les associacions d'idees a 
les que associem cada topònim. 
Aquests dies, cada cop que a les 
notícies parlen dels dos de Sarrià 
–amb to diferent, un fa campiona 
la selecció nacional i l'altre els vol 
desmuntar la paradeta– se'm fa 
inevitable pensar en aquella estufa 
combustint i els mateixos dos me-
diàtics d'ara asseguts o drets, com 
la resta de mig poble, fent guanyar 
el seu equip d'handbol.

El que dóna de sí una estufa
Doble protagonisme per fills de Sarrià de Ter

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

VOLEIBOL 1a Estatal Fem.
UEC LG MATARÓ - ALMOZARA
Dissabte 3 | 18 h | Pav. Euskadi 

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS MATARÓ- VILADECANS
Dissabte 3 | 18:05 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - PARC
Diumenge 4 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - CABRILS
Dissabte 3 | 16:30 h | Mpal. Camí Mig
ROCAFONDA - LA SALUT
Diumenge 4 | 11:45 h | Mpal, Rocafonda
PLA D'EN BOET - SINGUERLÍN
Diumenge 4 | 12:30 h | Mpal. Pla d'en Boet

HOCKEY HERBA 2a Catalana Fem.
ILURO HC - PEDRALBES
Diumenge 4 | 11 h | Mpal. Hockey
HOCKEY HERBA 2a Catalana Mas.
ILURO HC - HCJ SANT CUGAT
Diumenge 4 | 9 h | Mpal. Hockey

              
             FORA
WATERPOLO Copa del Rei Masc.
BARCELONETA - QUADIS CNM
Divendres 2 | 18:30 h | Tenerife
HOQUEI PATINS Copa Princesa
HI PARTICIPA MIS IBÉRICA CHM
Dissabte 3 i diumenge 4 | Pavelló Getxo

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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35 JOVENTUT MATARÓ

30 AGUSTINOS ALACANT

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Laia Argelich i Marta Espejo porteres; 
Ona Muñoz (8), Maria Murillo (9), Clara 
Poo (6), Saray Romero (3), Sandra 
Fargas (5), Irene Hernàndez, Ivet Rodrí-
guez, Isa Latorre (1), Sara Ruiz, Marina 
Seda (3), Zara Verdugo.

PARCIALS CADA 5': 3-1, 6-3, 8-6, 12-8, 
14-9, 19-11 descans; 21-14, 24-15, 28-18, 
32-19, 33-24, 35-30.

26 JOVENTUT MATARÓ

26 SANT JOAN DESPÍ

JH MATARÓ: Quico Sola i Julian 
Felenbok porters; Dani Aguilera (4), Jan 
Bonamusa (2), Bernat Muñoz (5), Beren-
guer Chiva (4), Manel Núñez (3), Rubén 
Tardío (2), Sergi Fuster (1), Jaume Pujol 
(3), Oriol Vaqué (2), Oriol Prat, Lluís Plaza, 
Eric Zambrano, Bernat Bonamusa.
PARCIALS CADA 5': 1-4, 2-6, 5-7, 9-8, 
11-11, 12-14 descans; 14-16, 16-19, 18-20, 
21-21, 23-24, 26-26.

PLATA 
FEMENINA

L'equip local va començar molt fort 
i de seguida va agafar un avantatge 
de cinc gols (6-1). L'equip visitant, 
un dels més golejadors de la ca-
tegoria, va anivellar una mica el 
marcador (8-6 als 15'). Però en el 
tram final del primer temps l'equip 
groc-i-negre ho va brodar, amb un 
gran treball defensiu i en atac, amb 
Maria Murillo esplèndida (set gols 
en aquest primer temps) i al des-
cans dominava de vuit (19-11).

A la represa el recital va continu-
ar i la diferència va augmentar fins 
als 13 gols (32-19, quan faltaven deu 
minuts per al final), i només un cert 

Pugen fins al 8è lloc
17a jornada (27 gener)
S. Vicenç- Sant Joan Despí ..............22-19
JH MATARÓ- Agustinos Alicante .. 35-30
Dominicos- La Salud Tenerife ........29-33
La Roca- Elda .......................................24-16
Sant Quirze- Morvedre ......................17-31
Amposta- OAR Gràcia .......................30-22
Lleidatana- Mislata ............................19-32
Classificació
Morvedre 33; La Salud Tenerife i Elda 
24; Mislata 23, Sant Vicenç 20; La Roca i 
Agustinos 18, JH MATARÓ 16; Sant Quirze 
15; Sant Joan Despí i OAR Gràcia 14; 
Amposta 10; Lleidatana 6; Dominicos 
Zaragoza 3.

Desplaçament a terres de l'Ebre
El dissabte a les 19 hores el JH Mataró 
juga a Amposta davant un equip que ha 
reaccionat en les darreres jornades.

Baixen una posició
17a jornada (27 gener) 
Sant Quirze-  Montcada .......................38-25
S. Martí Adrianenc- Bordils B .............. 31-18
Sesrovires- Sant Vicenç ..................... 28-20
Esplugues- Palautordera ....................36-27
Sarrià - Granollers B ............................. 32-27
Sant Cugat- La Roca ............................ 28-30
OAR Gràcia- S.Esteve Palaut. .............32-25
JH MATARÓ- S Joan Despí ...................26-26

Classificació 
Sant Quirze 32; Sesrovires 31, Sant Martí 
30; La Roca 28; Granollers B 23; Sarrià 
21, OAR Gràcia i JH Mataró 17, Esplugues 
15; Sant Cugat 14; Montcada 12; S. Joan 
Despí 11; Sant Vicenç 10; Palautordera 7; 
Bordils B 4; S.Estev.Pal. 2.
A conquerir l'Olímpic
El dissabte (16:30 h) el JH Mataró juga a 
l'Olímpic contra el Granollers B.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: 
Gavà B - JH Mataró B  ............................... 22-28 
Igualada - Llavaneres Caldetes  ............33-26
1a Catalana Fem: 
Llavaneres Caldetes - Cerdanyola ....... 30-29 
4a Cat: Claret - Llavaneres Atlètic .......  17-17 
Handbol Base: Juv.Masc (1a Cat.): JHM- 
Les Franqueses 43-32; Juv. Fem (1a Cat): 
Canovelles- JHM 17-22;  Cadet mas (2a Cat): 
Castelldefels- JHM 27-36; Cadet fem (2a 
Cat): Vilanova- JHM 20-25; Inf. Mas. (1aC): 
La Llagosta- JHM 31-26; Inf. Fem: (1aC) JHM- 
Ribes 29-26.

 Salven un punt "in-extremis"

Fan una gran primera part per 
obtenir una victòria important 

El Joventut va veure trencada la 
seva ratxa de sis victòries en el par-
tit que va jugar contra el Sant Joan 
Despí, tot i que en la darrera jugada 
va poder salvar un punt i allargar la 
imbatibilitat a set jornades. 

L'equip visitant més necessitat de 

punts, va fer un bon inici i després 
va anar quasi sempre per davant, 
arribant a guanyar de quatre (15-
19). L'equip groc-i-negre va treure el 
caràcter en els darrers vint minuts 
per forçar un final molt emocionant, 
amb tots els empats successius des 
del 20-20 fins al 26-26 establert en 
la darrera jugada per Sergi Fuster.

relaxament local va permetre que 
les alacantines marxessin amb un 
marcador força més digne.

1a Estatal Masc.

Maria Murillo va fer nou gols. | D.F

Sumen un punt de resiliència. | D.F
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el Esporttot HOQUEI PATINS

PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Mantenen la segona 
posició, esperant al 
Sant Cugat
14a Jornada (27 de gener)
Alcobendas - Taradell ............................... 3-1
Jolaseta - Vilanova .................................... 1-7
Sant Feliu - Manlleu ................................... 2-1
Tordera - MATARÓ ...................................... 2-3
Alpicat - Maçanet ......................................4-4
Sant Cugat - Calafell .................................1-0
Vilafranca - Rivas Las Lagunas ..............1-0

Classificació
Calafell 33; MATARÓ 26; Sant Cugat 25; 
Alcobendas 24; Vilafranca 23; Manlleu 
21; Taradell i Vilanova 20; Maçanet 17; 
Tordera, Alpicat i Sant Feliu 16; Jolaseta i 
Rivas Las Lagunas 6 punts.

Es disputa la Copa de la Princesa
Aquest cap de setmana el Mataró viatja 
a Getxo on disputarà la Copa de la Prin-
cesa, coneixent el seu rival en semifinals 
aquest divendres 2 de febrer. Recordem 
que pot ser el Calafell (líder de la cate-
goria), el Sant Cugat (tercer classificat) 
o el Jolaseta en qualitat d'amfitrió. Els 
partits es poden veure en directe per la 
web de la Federació.

Liderat solvent 
mataroní
2a Fase - 3a Jornada - Grup 1
Igualada - Vilanova B ...............................6-4
Palau Plegamans B - Vila-sana B .......... 7-0
MATARÓ - Sant Cugat ...............................2-0
Cerdanyola B - Voltregà B ......................3-5

Classificació grup 1
CH MATARÓ 22; Voltregà B 16; Cerdanyola 
B 15; Sant Cugat (-1) 14; Palau Plegamans 
B i Igualada (-1) 11; Vilanova B 7; Vila-sana 
B 4 punts.

Visita a Voltregà
Aquest dissabte 2 a les 20:15h les noies 
juguen a la pista del Voltregà B, que 
sempre és un rival complicat. Tot i ser 
un segon equip i s'acaba de posar segon 
en la classificació en guanyar a la pista 
del Cerdanyola. Els filials solen tenir 
reforços d'OK Lliga, un factor a valorar.

En una pista sempre com-
plicada, els homes de Quim 
López van remuntar per su-
mar tres punts 

El Tordera va avançar-se dues ve-
gades en el derbi comarcal –amb 
l’1-0 i el 2-1– però el Club Hoquei 
Mataró es va refer per remuntar i 
emportar-se els tres punts en una 
pista on no és gens fàcil sumar. 

El partit no es va posar gaire bé 
pels mataronins a la primera part, tot 
i que Bartrès va igualar de seguida 

el primer gol local, ja que després 
d’un rebot el Tordera va fer el 2-1 
quan restaven onze minuts pel des-
cans. Els visitants no van perdre la 
paciència en cap moment, i abans 
de marxar al descans van poder 
empatar gràcies a un gol de Lladó. 

A la represa el Mataró es va mos-
trar molt sòlid, i altre cop Bartrès 
va aconseguir marcar aprofitant un 
rebot i avançant per primer cop el 
seu equip a falta de poc més de deu 
minuts pel final. Els darrers cinc mi-
nuts van ser una exhibició de Grané 
defensant la porteria visitant, que 
van permetre que el Mataró s’em-
portés una victòria important.

Continuen segons. | ARXIU

2  CP TORDERA

3  MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Sergi Grané, Pablo Fer-
nández , Eric Florenza, David Montero i 
Jordi Bartrès (2) equip inicial; Guillem 
Molist, Oriol Lladó (1), Àlex Cantero i 
Àlex Mañé (ps).

El derbi comarcal de Tordera, 
per al Mis Ibérica CH Mataró

Nac. Catalana f.

El Club Hoquei Mataró supera 
un dels seus perseguidors, i 
continua amb pas ferm cap 
a l'ascens 

El Club Hoquei Mataró segueix ma-
nant al capdavant de la classificació 
del grup 1 de Nacional Catalana, 
demostrant que poden retornar 
a OK Lliga aquesta temporada, i 
aquesta setmana van superar a 

casa el Sant Cugat, que també va 
perdre la categoria l’any passat. 

L’equip entrenat per Albert Bou 
va estar molt sòlid en defensa, amb 
Ariadna Escalas molt bé sota pals, 
aconseguint deixar la seva porte-
ria a zero. Els gols van arribar a la 
primera meitat, dels estics d’Aina 
Florenza i Júlia Canal, i les mataro-
nines van saber controlar el partit 
a la represa per sumar tres punts 
més que les confirmen com a fa-
vorites per assolir l’ascens.

2  CH MATARÓ 

0  PHC SANT CUGAT 

CH MATARÓ: Ariadna Escalas i Paula 
Lladó (PS); Carla Naranjo, Ariadna Chi-
va, Júlia Canal (1), Anna Fontdeglòria, 
Aina Florenza (1), Marta Mompart i Aina 
Lleonart.

Es fan fortes derrotant el Sant Cugat 

Més líders. | D.F
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9  QUADIS CNM

7  CN CATALUNYA

QUADIS CN MATARÓ: Lloret, Ramiro, 
Puig (1), Corbalán (2), Víctor, Mínguez, 
Bertran (3), Codina (1), Loste, Barbena 
(1), Merino, Yàñez (1), Casabella (ps).
PARCIALS: 2-1, 2-1, 2-2, 3-3

3  CN RUBÍ

18 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Willemsz i Àvila 
porteres; Vicente (1), Zablith (1), Lloret 
(6), Abad (2), Bernabé (1), Cambray 
(4), Gibson (1);  Bach, Dance (1), Soler, 
Graupera (1).
PARCIALS: 0-5, 1-5, 1-7, 1-1.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis CN Mataró va aconse-
guir superar el Catalunya, però 
amb molta més complicació de la 
necessària i amb un resultat molt 
més curt del que havia assolit a 
la primera volta (4-12 a la piscina 
Sant Jordi). 

El partit va estar controlat per les 
defenses i els porters (Mario Lloret 
i l'argentí Malnero) fins al descans, 
però el Quadis va arribar-hi amb 
avantatge de dos gols.  

A la represa per dues vegades 
(amb 6-2 i amb 9-5) l'equip local 
va semblar trencar el partit, amb 
gran actuació del jove Lluc Bertran, 
però es van cometre una sèrie d'er-
rades que van tenir el "Cata" dins 
del partit fins al final.

En pocs dies La Sirena CNM va ju-
gar dos partits amb resultat ben 
diferent. El dijous al migdia va cau-
re derrotada una altra vegada da-
vant el Sabadell. Va ser un partit 
que les sabadellenques, amb una 
gran defensa que va asfixiar el joc 
local, van trencar ja al segon quart, 
després d'un primer anivellat (1-5). 

A la represa per uns moments  
va semblar possible la reacció, amb 
gol de Cambray i penal a favor (que 
va aturar Laura Ester). Però l'equip 
vallesà va continuar molt fort, fins 
que amb el 2-10 es va relaxar per-
metent tres gols locals. 

Líder intocable
14a jornada (27 gener)
Mediterrani - Barceloneta ................. 1-12
CN Barcelona- Terrassa ...................... 3-6
QUADIS CNM- Catalunya ......................9-7
Sabadell - Echeyde Tenerife ............19-5
Canoe - Navarra...................................19-6
Molins- Sant Andreu .......................... 12-14

Classificació 
Barceloneta 42, Terrassa 37; Sabadell 
36; QUADIS CNM 26; Mediterrani 23; Sant 
Andreu 22; CN Barcelona 19; Canoe 16; 
Navarra 10; Catalunya 9; Echeyde 5; 
Molins 1.

El Quadis se'n va de Copa
Aquest cap de setmana es disputa la 
Copa del Rei a Tenerife. Allà hi serà 
una vegada més el Quadis, que tindrà 
el rival més complicat en quarts de 
final, el Barceloneta, el divendres a 
les 18:30 hores. L'altre 1/4 de final 
d'aquest costat del quadre el disputen 
Sant Andreu- Echeyde Tenerife. Per 
l'altra banda tenim Terrassa-CN Barce-
lona i CN Sabadell-Mediterrani. 
Dissabte es jugaran les semifinals, i 
diumenge la final.

La Sirena CN Mataró 
està en tercer lloc
10a jornada (25 gener)
LA SIRENA CNM- Sabadell  ................ 5-10
11a jornada (27 gener)
Sabadell - Dos Hermanas .................23-5
Rubí- LA SIRENA CNM  ........................ 3-18
Sant Feliu- Mediterrani .......................9-16
Moscardó -  Sant Andreu ....................7-18
Zaragoza- Terrassa ...............................8-9

Classificació
Sabadell 33; Sant Andreu 30; LA SIRENA 
CNM 24; Mediterrani i Terrassa 21, Zara-
goza 12; Rubí 7;  Moscardó, Sant Feliu 6; 
Dos Hermanas 4.

Bach i Lloret amb la selecció
espanyola a Holanda
Aquest cap de setmana no hi ha jornada. 
Hi ha partits de seleccions. Marta Bach i 
Helena Lloret disputaran a Holanda amb 
la selecció espanyola un partit de Lliga 
Mundial i també l'Europa Cup.

Triomf treballat del Quadis

Derrota dura, victòria còmoda

Lluc Bertran va anotar 3 gols. | D.F

Div. Honor Fem.

5  LA SIRENA CNM

10 CN SABADELL

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz 
(gran partit el seu, 14 aturades), Laura 
Vicente (2), Marina Zablith, Helena Llo-
ret, Clàudia Abad (1), Alba Bonamusa, 
Clara Cambray (1), Ciara Gibson, Marta 
Bach (1),  Liana Dance, Júlia Soler, Carla 
Graupera, Júlia Àvila (ps).
PARCIALS: 1-2, 0-3, 1-3, 3-2.

El dissabte el Rubí va pagar els 
plats trencats i va ser clarament 
superat per l'equip de Florin Bonca 
que va sortir molt concentrat des 
del primer moment i no va donar 
cap opció al seu rival.

El Sabadell va anul·lar la Sirena. | D.F
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el Esporttot FUTBOL SALA

3A NACIONAL
GRUP 1
L'Isur no afluixa i 
continua com a líder 
en solitari
16a jornada (27 i 28 de gener)
PREMIÀ MAR - Montcada ....................2-10
Vacarisses - Vallseca ............................ 5-3
Castellar - Fund. Esp. Grama ..............0-4
S. JOAN VILASSAR - Ripollet ...............4-5
Sant Cugat - Montsant ......................... 2-3
SPALL MATARÓ - Isur ............................3-6
Arrels - Arrahona ..................................3-8
Lliçà d'Amunt  - Lloret .........................3-6

Classificació 
Isur, 36; Fund. Esp. Grama i Ripollet, 34; 
Montcada, 32; Arrahona, 29; Vacarisses i 
Montsant, 28; Vallseca i SPALL MATARÓ, 
24; Arrels, 22; Sant Cugat, 18; S. JOAN 
VILASSAR i PREMIÀ, 15; Lliçà d'Amunt, 14; 
Lloret, 12; i Castellar, 4.

17a jornada (3 de febrer)
Montsant - SPALL MATARÓ ..............18:00

3  SPALL CFS MATARÓ

6  ISUR TERRASSA

SPALL CFS MATARÓ: Tejedor (p), Es-
saghir, Álvarez, De Gea, Capilla, Carmona, 
Macias, El Merrouni, Aledo, Moreno, Robles 
i Martínez (ps).

Aquest diumenge el líder, l’Isur, vi-
sitava l'Eusebi Millán i el partit ja 
no va començar de la millor mane-
ra per als mataronins, que als dos 
minuts ja perdien per 0-2. Per aca-
bar-ho d’adobar, tot i tenir ocasions 

per escurçar el marcador, els groc-
i-negres van rebre un altre gol al 
minut 7, pràcticament sentenciant 
l’enfrontament.

A la segona part, tot i trobar-se 
dos minuts amb un jugador menys, 
els del Ciutat posaven setge a la 
porteria rival sense trobar l’encert 
de cara gol. A més a més, l'Isur feia 
el quart, fent la remuntada encara 
més complicada. Al tram final, tot i 
la reacció local, l'intercanvi de gols 
va acabar provocant la derrota del 
conjunt mataroní.

L’Aliança Mataró va veure 
com el Canet esgarrapava un 
punt del Teresa Maria Roca

El derbi maresmenc entre el Futsal 
Aliança Mataró i el FS Canet va 
acabar amb taules, els dos equips 
van disputar un matx molt intens i 
molt tàctic que finalment va acabar 
amb empat a 1 gol.  Els mataronins 
tot i l’empat han escalat un lloc a 
la classificació i ara ja són setens.

Com no podia ser d’una altra ma-
nera l’afició va respondre i va omplir 
les grades del Pavelló Teresa Maria 
Roca per veure el derbi comarcal 
de la categoria. Però l’èxtasi de la 
grada no es va reflectir a la pista i 
la primera part va ser molt tàctica 
i no es van veure gaires ocasions 

de gol. Tot feia pensar que els pe-
tits detalls decidirien el partit i així 
va ser,  en els darrers minuts de la 
primera part Mamadou va fer l’1-0 
culminant una falta d’estratègia. 

A la represa el partit va guanyar 
en ritme, però els mataronins van 
entrar en bonus de faltes molt aviat. 
Fruit d’això els visitants van llançar 
fins a tres 10m, i en un d’aquests 
van aconseguir l'empat definitiu.

Empat al derbi maresmenc 2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa perd i la 
classificació s'estreny
18a jornada (27 i 28 de gener)
Dènia - Floresta .....................................0-5
Salou - La Unión .................................... 2-6
Castelldefels - Manresa ....................... 8-3
Catgas "B" - Hospitalet ........................ 7-1
Pia Sabadell - Cerdanyola ...................2-0
CN Sabadell - Linyola ........................... 2-9
Pallejà - Barceloneta ............................8-5
ALIANÇA MATARÓ - CANET .................... 1-1

Classificació 
Manresa, 43; Pallejà, 40; Castelldefels, 
39; Pia Sabadell, 35; Catgas "B" i Hospi-
talet, 34; ALIANÇA MATARÓ i CN Sabadell, 
28; Salou, 25; Barceloneta, 19; Cerdanyola 
i CANET, 18; La Unión, 17; Floresta i Dènia, 
12; i Linyola, 3.

19a jornada (3 i 4 de gener)
L'Aliança Mataró visitarà la pista del Bar-
celoneta el pròxim dissabte 3 de febrer a 
les 18:30. Els barcelonins es troben tres 
posicions per sota els mataronins a la 
taula. Una victòria obriria més forat amb 
la part baixa.

1  ALIANÇA MATARÓ

1  CANET

ALIANÇA MATARÓ: Paquito Parés (por-
ter), Amar Ceesay, Carlos Villarin, Abdyck 
Gómez, Alex del Barco, Pol Novo, Oriol 
López,  Mamadu Ceesay, Azhar Chiheb i 
Adrià Lara (ps).

El líder s'imposa a l'Eusebi Millán

Derbi acabat en taules. | ARXIU

TOTESPORT 1511 (1-6).indd   6 31/01/2018   17:54



www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com

COLÒNIES TREBALLS JOCS PATI SORTIDES

St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

República Dominicana, 51, Mataró
Tel. 93 796 24 01

TOTS EL DIES DE MARÇ
DE 18 a 20h

Els
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preus
Anglès

per a 

totes les 
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de

pediatriai psicologia

Lesmillorsprofessionals

DISSABTE 24  de FEBRER
DISSABTE  7  d’ABRIL
 DE 10 a 13h

Llar d’infants
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professionalitat

MATRÍCULA
OBERTACURS2018/2019

JORNADES DE PORTES OBERTES

Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h (12h)
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Dóna el millor als teus fills! T’esperem!
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Estrena agua
todos los días

Nueva columna de
ducha termostática 
con sistema GBRdry 
antibacterias
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Oferta lanzamiento
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También disponemos
de conjunto peldaño
más tabica 120cm 

por sólo

por sólo

OFERTA!
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OFERTA!

/m2/m2

Porcelánico
imitación madera
rectificado
120x20cm

IROKO WOOD

SAMBA WOOD

GREY WALNUT
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Tornen a sumar una nova victòria. | ARXIU

El passat dissabte el Rugby Club 
Mataró va guanyar en partit de la 
quarta jornada de la 1a Catalana a 
l'Osona RC per 22-5. 

L'equip mataroní va dominar en 
tot moment i va plasmar la seva 
superioritat a la primera part amb 
assajos d'Amil –amb transformació 
de Valls– i de Cabrera. Amb 12-0 al 
marcador va arribar l'únic assaig 

Victòria del Rugby Club Mataró 
que torna al lideratge 

visitant, replicat de seguida per 
dos més dels locals a càrrec de 
Font i Valls.

Amb aquest triomf, amb bonus 
inclòs, l'equip mataroní suma 5 
punts i torna a ser líder provisio-
nal amb 14 punts, però Torroella 
Senglars i Carboners de Terrassa 
tenen un partit menys i els podrien 
superar a la classificació.

Derrota amarga 
contra el Barça "B"

Les noies de l'UEC LG Mataró 
tenen aquest dissabte un par-
tit vital contra el Saragossa

Nova derrota per la mínima de l’UEC 
LG Mataró a la primera divisió es-
tatal femenina. Les mataronines es 
van avançar amb un magnífic 0-2 
a la pista del Barça "B", però no 
van poder evitar la tercera derrota 
consecutiva per 3 sets a 2.

Novament 1 punt sumat, però 
aquesta vegada les sensacions són 
més d’haver-ne perdut 2. Tots els 
sets van ser molt igualats però el 
Mataró, molt encertat en els punts 
claus, va poder emportar-se els dos 
primers. En el tercer set les mata-
ronines van desaprofitar l’oportuni-
tat de tancar el partit i sumar els 3 
punts. El quart set, novament molt 
igualat, es va acabar decidint per 
petits detalls i el major encert del 
Barça. En el cinquè i definitiu set, 
les forces van anar afluixant i dues 
decisions polèmiques de l’àrbitre 
van acabar d’enfonsar al Mataró. 

L'equip del CV Mataró perd una 
posició baixant al 10è lloc amb 14 
punts, de moment encara fora de 
la zona de descens on se situen 
Almozara –precisament el rival del 
pròxim dissabte (18 h) al Pavelló 
Euskadi, i que té 11 punts–  i el Cecell 
Lleida, amb 9.

Els nois acaben la 1a fase amb 
victòria a Terrassa
Després de bastantes setmanes 
encadenant derrotes, els nois van 
poder acabar la primera fase del 
campionat de Catalunya de pri-
mera divisió amb una victòria a 
Terrassa, davant d’uns dels equips 
que jugarà la fase de permanència 
amb el Mataró.

A la segona fase l’equip masculí 
lluitarà per evitar el descens i per 
fer-ho necessitarà quedar entre 
els quatre primers classificats d’un 
grup de sis equips.

El Quadis CNM masculí en posició 
de fase d'ascens

Dues victòries en dos partits per al CNM Quadis. | DANIEL FERRER

L'equip masculí de tennis taula del 
Quadis CN Mataró  que juga a la 
Divisió d'Honor estatal, va obtenir 
dues victòries aquest passat cap de 
setmana i amb els quatre punts es 
manté en posició de fase d'ascens 
a la Supervisió Estatal. En arribar a 
la 1a jornada de la segona volta està 
en tercer lloc, el que tanca la zona 
de fases, i ha obert un forat de 4 
punts respecte al quart classificat.

El dissabte a la tarda el Quadis 
es va desfer de l'Huétor Vega 

granadí per 5-1, amb dues victò-
ries de Xavier Peral i Sergi Grau i 
una de Yordi Jason Ramos.

El diumenge al matí l'equip 
mataroní va guanyar per 6-0 al 
Badalona. Els tres jugadors locals, 
Xavier Peral, Sergi Grau i Dauud 
Cheaib, van sumar tots els 2 punts.

Classificació actual: Alicante i Mijas 22; 
QUADIS CN MATARÓ 18; Borges B, Hispalis 
14; Badalona 12; lot i Alzira 10; Ripollet 8, La 
Zubia i Huétor Vega 6, Calella 0.

TOTESPORT 1511 (7-12).indd   1 31/01/2018   18:00



el Esporttot FUTBOL

2  GUINEUETA

2  CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Joel, Yustos, Kiku, Ser-
gio López, Isma Aguilar, Parri, Sergio 
González (Maldonado, 71'), Daniel (Sergi 
Sànchez, 71'), Aitor González (Youssef, 
83'), Bargalló i Palanco. 
GOLS: 13' Andrade (1-0); 17' DANI 
(1-1), 27' Jose Manuel (2-1); 50' SERGIO 
GONZÁLEZ (2-2).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va igualar per dues 
vegades l'avantatge local

El CE Mataró visitava el camp del 
líder destacat de la categoria amb 
l'objectiu de no despenjar-se de la 
lluita per la plaça d'ascens direc-
te. En un partit molt disputat, els 
d'Alberto Aybar van tornar amb 
un punt valuós, sobretot tenint en 
compte que van salvar el golave-
rage directe... i van estar capaços 
de marcar dos gols en un camp 
on l'equip barceloní només n'ha-
via encaixat un en els vuit partits 
anteriors. 

Els locals es van avançar abans 
del quart d'hora amb un xut des de 
la frontal, però Daniel va escurçar 
diferències al cap de poc, després 
d'una bona passada d'Aitor dins de 
l'àrea. Però, de nou els locals van 
avançar-se, ara des del punt de 
penal, cosa que els va permetre 
arribar al descans amb 2-1.

Forta lluita pel 2n lloc

19a jornada (28 gener)

MASNOU- ARGENTONA ..............................0-3
Piferrer- Sarrià ........................................... 1-3
SANT POL- Sant Adrià ...............................3-0
Llefià- Montcada ........................................ 2-1
Parc- Europa B ............................................1-0
Canyelles- Districte 030 CE .................... 2-4
Guineueta- CE MATARÓ ............................ 2-2
HERMES- Besós BV ..................................... 1-3
Sant Andreu Barca- LLAVANERES ..........1-0

Classificació 
Guineueta 44; Districte 030 i CE MATARÓ 
37; ARGENTONA, SANT POL i Europa B 
35, MASNOU 34; Llefià 33; Besós BV 28; 
Sarrià 25; Montcada i Parc 23; Canyelles 
22; S.Andreu Barca 18; HERMES 14; LLAVA-
NERES i Piferrer 11; Sant Adrià 5.

20a jornada (3/4 febrer)
CE MATARÓ- Parc (DG 17 h)
Piferrer- SANT POL (DG 12 h)
ARGENTONA- HERMES (DS 17 h)
LLAVANERES- Llefià (DS 17 h)
Sarrià- MASNOU (DS 17:30 h)

Visita inèdita
El CE Mataró rep per primera vegada 
aquest equip barceloní de l'UD Parc, 
davant el qual a la primera volta només 
va poder treure un empat a zero. Està 
clar que ara s'han de sumar els tres 
punts. Però atenció perquè vénen de 
derrotar l'Europa B.

El CE Mataró femení 
més líder

El CE Mataró, que és líder, va guanyar 
el Fontsanta per 4-0 i augmenta a set 
punts l'avantatge sobre el segon classifi-
cat. L'equip groc-i-negre va guanyar amb 
dos gols de Dori Apolo, un de Rosario 
Espinosa i un altre d'Andrea Àlvarez.
Per la seva part el Molinos va empatar 
1-1 al camp de l'Espluguenc, amb gol de 
Sara Montero. L'equip blanc-i-blau queda 
en 3r lloc a 9 punts del Mataró, però 
amb un partit menys.
Aquest cap de setmana: Santvicentí - CE 
Mataró (DS 19:15 h) i UD Molinos - Bellvit-
ge (DG 18 h).

 Esgarrapen un punt important 
al camp del líder

Sumen un punt. | ARXIU

A la segona meitat, Sergio 
González –un dels fitxatges recents– 
va fer l'empat a 2 que acabaria sent 
definitiu recollint un refús dins de 
l'àrea després d'un córner. Quedava 
encara mitja hora pel final, i l'equip 
mataroní va continuar anant a més i 
buscant la porteria de la Guineueta. 
L'ocasió més clara pel Mataró va 
estar als peus de Bargalló, però 
el seu xut va marxar fora. Al final 
repartiment just de punts entre 
dos equips que van demostrar que 
volen i poden pujar de categoria.

2a Catalana fem.

Primera derrota del femení 
de l'Iluro Hoquei Club

El femení va caure al Camp 
del júnior i el masculí va vèn-
cer al camp del Sarrià

El dissabte passat l'equip femení de 
l'Iluro HC que juga a 2a Catalana 
va patir la primera derrota de la 
temporada al camp del Júnior FC 
B, que el va superar per un contun-
dent 4-1. Ara les de taronja continu-
en líders però només amb un punt 

més que el seu rival i amb un partit 
més jugat. Aquest diumenge reben 
el Pedralbes (tercer classificat) a les 
11h al Municipal de Hockey.

L'equip masculí, que també juga 
a 2a Catalana, va guanyar per 3-5 
al camp del Sarrià i continua en 
segon lloc a 4 punts del líder que 
és el HCJ Sant Cugat. El diumenge 
a les 9 hores rep el líder.
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TERCERA
CATALANA
Els sis de dalt guanyen
19a jornada (28 gener)
MOLINOS- Calella ........................................1-0
Singuerlín- Pomar .....................................2-0
Santvicentí- Young Talent ......................0-2
Premià Dalt- Vilassar Mar B .................... 3-1
CIRERA- MATARONESA  .............................. 2-1
LA LLÀNTIA- ROCAFONDA .........................0-1
La Salud- Lloreda ......................................0-3
Poble Sec- Areyns Mar ............................ 3-2
Cabrils- PLA D'EN BOET............................. 3-1
Endarrerit:
UD CIRERA- Young Talent Bad. Sud........1-0

Classificació 
Singuerlín  i Young Talent 42, Lloreda i 
CIRERA 40; MOLINOS 38; Cabrils 34; LA 
LLÀNTIA i Premià Dalt 28; Santvicentí 
27; MATARONESA  i Arenys Mar 24; Poble 
Sec 23; Vilassar Mar B 19, PLA D'EN BOET 
i La Salut 17; ; ROCAFONDA 16; Pomar 15; 
Calella 14.

20a jornada (3/4 febrer)
Calella- LA LLÀNTIA (DG 12 h)
ROCAFONDA- La Salut (DG 11:45 h)
Arenys Mar- MOLINOS (DG 12 h)
Lloreda- CIRERA (DS 18:30 h)
MATARONESA- Cabrils (DS 16:30 h)
PLA D'EN BOET- Singuerlín (DG 12:30 h)

Juguen a casa els més necessitats
Aquest cap de setmana no hi ha derbis 
i juguen a Mataró els tres equips que 
estan més avall, amb Rocafonda i Pla 
d'en Boet especialment necessitats.
Però el partit de la jornada és a Badalo-
na on el Cirera intentarà trencar la ratxa 
del Lloreda (9 partits sense perdre).

AEiLL Cerdanyola líder

14a jornada (21 gener)

AEiLL CERDANYOLA - JUVESPORT .........3-0
JUVENTUS- Canet .......................................4-1
Sant Pol B- MATARÓ ATH.  ......................... 1-1
ROCAFONDA B- Alella.................................0-1
Classificació
CERDANYOLA AEiLL 35; Premià Dalt C 34; 
Tiana 28;  ROCAFONDA B i JUVENTUS 24; 
Alella 21; JUVESPORT 17; Pineda 13; Canet 
i Sant Pol B 12; MOLINOS B i MATARÓ ATH. 
10; Dosrius, 4.
El dissabte dia 3 hi ha dos derbis a les 
16 hores: Mataró Ath. - AEiLL Cerdanyola, 
als Salesians; i Molins B - Rocafonda B.

Cirera i Rocafonda guanyen els 
dos derbis de la jornada

2  UD CIRERA

1  UD MATARONESA

UD CIRERA: Toni, Cristian Romero 
(Albert Garrido 44'), Albertito, Kaddour, 
Peque, Izar, Baba (Aleix 60'), Joel, 
Matas (Othman 60'), Alvaro Yustos, Pol 
(Ximillo 85').
MATARONESA: Rabassa, Koke (Fort 
79'), Hidalgo (Carrasco 85'), Cobos, 
Àlex, Aitor (Sergio 67'), Espín, Nogales, 
Miguel, Cámara (Ibra 51'), Badr.

El Cirera havia derrotat entre setmana per 
1-0 el Young Talent en partit ajornat amb 
gol de Pol i aturada decisiva d'un penal 
per part de Toni Rodríguez, que tornava a 
figurar a l'equip titular després d'any i mig. 
En el derbi la Mataronesa va començar 
millor i es va avançar als 24' amb gol de Co-
bos a la sortida d'una falta. A partir d'allà 
el Cirera es va bolcar sobre la porteria 
visitant però els gols no van arribar fins al 
temps afegit, quan la Mataronesa jugava 
en inferioritat per expulsió de Moussa i 
defensava com podia. Però Joel i Aleix van 
acabar trencant la resistència arlequinada.

Aquest segon derbi  de la jornada, també 
es va decidir en els darrers instants, però 
en aquest cas a favor de l'equip visitant. 
Després d'un matx intens i de domini de 
les defenses, quan faltaven dos minuts per 
acabar el matx Miguel Ángel Canteros va 
marcar el gol del triomf visitant, que els 
permet sortir de la cua i respirar una mica. 
Per la seva part els llantiencs es mantenen 
en zona tranquil·la, sense opcions ja de 
lluitar per l'ascens. Quarta Catalana

Va començar bé el partit pel Boet, ja que 
Miquel va avançar els seus. Però els cabri-
lencs, que estan a la zona alta, van prémer 
l'accelerador i al descans ja dominaven per 
3-1 i van saber aguantar bé a la represa.

0  LA LLÀNTIA

1  ROCAFONDA

LA LLÀNTIA: Lloret, Hassan (Chama-
rro 62'), Llavero, Xavier Artero (Said 
52'), Jordi Cano, Àngel Vega (Jawara 
71'), Ibu, Jerreh, Arafan (Ibra 62'), 
Salvia, Yusupha (Omar 82').
ROCAFONDA: Mérida, Rosa, Almazán, 
Hamza, Aguila, Touré (Guillem Bou 69'), 
Demba, Soufian (Paby 45'), Chennaki, 
Youness (Canteros 69'), Víctor Ariel.

3  CABRILS

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Moreno, Javi, Carlos 
(Moussa 46'),  Collado (Ordóñez 80'), 
Reyes, Valencia (Liso 85'), Marc Pérez, 
Vela (El Farissi 62'), Cortés, Miquel, Elías.

Un gol de Javi Bustos va servir al Molinos 
per derrotar l'equip calellenc, que és el nou 
cuer de la categoria, però que va donar 
guerra fins al final. Els blanc-i-blaus es 
mantenen en la lluita per l'ascens, situats a 
només quatre punts del líder.

El Cirera i Rocafonda es van imposar als derbis de tercera. | DANIEL FERRER

1  MOLINOS

0  CALELLA

MOLINOS: Ramos, Marc, Abel Moreno, 
Héctor, Adrià Artero (Rubén Moreno 
79'), Roca, Bustos, Isra (Keita 86'), 
Gorka (Sergio Cobo 46'), Manrique 
(García Mesa 72'), Adriàn Garcia (Óscar 
58').
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Victòria ofensiva. | EBREDIGITAL.CAT

El Mataró Parc Boet fa un 
magnífic partit ofensiu per 
aconseguir un nou triomf

Després de les últimes dues derro-
tes, el Mataró Parc Boet visitava la 
pista del Tortosa amb la intenció 
de tornar al camí de la victòria, tot 
i que el partit no va començar de 
la millor manera, anant per darre-
re al marcador al final del primer 
període per 23 a 18.

El segon quart va ser de gran 
encert ofensiu per part dels dos 
equips, arribant al descans 51 a 47.

A la segona part, els d'Alberto 
Peña van prémer l'accelerador, van 
remuntar i es van acabar fent amb 
la victòria, amb un gran partit de 
Drakeford, Naharro i Rubio.

90 TORTOSA

96 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (22), 
Canals (8), Hermoso, Naharro (23), Franch 
(4), Corella (3), Rubio (24), Mañes (7) i 
Forcada (5). 18 de 39 en tirs de 2, 10 de 20 
en tirs de 3 i 30 de 34 en tirs lliures.

PARCIALS: 23-18, 28-29, 18-27 i 21-22.

No poden trencar la mala ratxa

El Mataró Feimat cau a Palma 
malgrat mantenir opcions 
fins als últims instants

Després de tres derrotes conse-
cutives el Mataró Feimat buscava 
recuperar el camí de la victòria, 
però el rival no era el més fàcil 
per aconseguir-ho. Els mataronins 

jugaven a Palma davant d’un rival 
que ocupava la tercera posició.

El partit va ser molt igualat en 
tot moment, arribant al descans 
amb un 30 a 29. A la segona part 
però, el Palma va sortir millor i va 
poder agafar una mínima diferèn-
cia que va servir per aconseguir la 
victòria, tot i la remuntada groga.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Masnou guanya al 
Girona i es queda 
líder en solitari 
15a jornada (27 i 28 de gener)
Sant Adrià - Menorca .......................69-75
Tortosa - MATARÓ PARC BOET .......90-96
EL MASNOU - Girona ...................... 105-80 
Castelldefels - ARENYS ................. 84-100
Quart -  Barberà ................................80-81
Tarragona - Sant Josep .................. 73-80
Collblanc - Roser ............................... 72-75

Classificació 
EL MASNOU, 27; Girona, 26; Menorca, 25; 
Sant Josep, 24; ARENYS (-1) i MATARÓ 
PARC BOET, 23; Collblanc (-1) i Sant Adrià, 
22; Tarragona, 21; Quart, Castelldefels, 
Tortosa i Barberà, 20; i Roser, 19.

16a Jornada (10 i 11 de febrer)
Després d'aconseguir la victòria aquesta 
setmana, i després de la jornada de 
descans, el Mataró Parc Boet tornarà 
a la competició el pròxim dissabte 10 a 
les 19h, quan s'enfronti al Girona –segon 
classificat amb 11 victòries–, un altre cop 
fora de casa.

El Pardinyes Lleida 
torna a igualar amb el 
Vic al capdamunt
15a jornada (27 i 28 de gener)
Igualada - Olivar ................................ 77-75
Cerdanyola - Mollet ......................... 64-66
Pardinyes Lleida - Castellbisbal ... 85-69
Valls - Vic ............................................. 93-81
Salt - Andorra "B" ............................ 63-89
Cornellà - JAC Sants ......................... 81-49
Palma - MATARÓ FEIMAT ..................70-67

Classificació 
Pardinyes Lleida i Vic, 27; Palma, Igua-
lada i Valls, 26; Mollet, 25; Cornellà, 23; 
MATARÓ FEIMAT i Olivar, 21; Castellbisbal, 
Salt i Cerdanyola, 19; i Andorra "B" i JAC 
Sants, 18.
 
16a Jornada (10 i 11 de febrer)
El Mataró Feimat, després d'una setmana 
de descans, retornarà a l'acció el diu-
menge 11 de març a les 18h al Mora, on 
s'enfrontarà al Cornellà, que és setè amb 
dues victòries més que els mataronins. 

- Grup C - B

70 PALMA

67 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (22), Solé (8), 
Serratacó (11), Cabrera (4), Rodríguez (2), 
Viñallonga (3), Romero (15), Espiga, Tardio 
(2) i Sola. 18 de 39 en tirs de 2, 4 de 17 en 
tirs de 3 i 19 de 24 en tirs lliures.

PARCIALS: 15-12, 15-17, 27-20 i 13-18.
Sense sort a Palma. | @BAHIASANAGUSTIN

El Mataró Parc s'endu la victòria 
en un gran partit a Tortosa
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Les jugadores dels clubs mataronins a l'All Star. | CEDIDES

El Pavelló Nord de Sabadell 
va veure tot un espectacle 
de bàsquet amb l'All Star de 
Copa Catalunya  

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Sabadell, al Pavelló 
Nord, l'All Star de Copa Catalunya. 
Un cap de setmana ple del bàsquet 
més espectacular, amb partit de les 
estrelles i concurs d'esmaixades 
en categoria masculina –que va 
tornar a guanyar l'exjugador del 

Presència mataronina a 
l'All Star de Copa Catalunya

Boet, Marquie Smith– i concurs de 
triples i partit de les estrelles en 
femenina.

Precisament en la competició 
femenina hi van participar quatre 
jugadores dels dos clubs mataro-
nins, Judy Jones i Olga Ruano, del 
Mataró Parc Dori Dori Boet, i Ari 
Magriñà i Marquisha Harris (que 
no va poder jugar per lesió) del 
Gress Platges de Mataró. A més a 
més, Jones va ser la MVP del partit.

Partits de primer nivell per 
als dos clubs de la ciutat en la 
tornada de la competició

Després de l'aturada per l'All Star 
de Copa Catalunya, torna la com-
petició de lliga, quan només que-
den tres jornades per disputar-se 
la primera fase de la competició.

El Gress Platges de Mataró re-
brà al Josep Mora el dissabte 3 de 
febrer a les 18:05 al Viladecans, 
segon classificat, en un partit vital 
per continuar amb les aspiracions 
de poder accedir a una de les qua-
tre primeres places del grup i que 
donen accés al grup d'ascens a la 
segona fase.

El Mataró Parc Dori Dori Boet, 
per la seva banda, que ho té força 
millor per ser al grup d'ascens, tam-
bé té un partit dificilíssim amb la 
seva visita a la pista del líder, l'Hos-
pitalet, dissabte 3 a les 16h. Una 
victòria suposaria poder empatar 
a la classificació amb el seu rival.

Els participants del Tonbal i Hwarang al Campionat de Catlaunya. | CEDIDA

Recta final a 
Copa Catalnuya

El Tonbal aconsegueix onze 
medalles, que en fan tretze al 
total de mataronines

El diumenge 21 de febrer es va dis-
putar al pavelló de la Mar Bella 
de Barcelona el Campionat de 
Catalunya infantil i adult de po-
omsae. El Hwarang i el Tonbal hi 
van ser presents i van aconseguir 
un total de 13 medalles (onze pel 

Tonbal i dues pel Hwarang).
Per al Tonbal, es va dividir 

en 2 ors (Toni Moreno i Sergi 
Serpukhovitinov), 3 plates (Èric 
Castro, Abril González i Pep Iglesias) 
i 6 bronzes (Òscar Montoro, Imanol 
Martín, Sònia Martín, Abril Martín, 
Wail Eddehbi i Carlota Hidalgo).

Pel Hwarang, un or i un bronze 
(Eva Maderuelo i Iris Vilardaga).

Èxits al Campionat de Catalunya i 
Open Comunitat de Madrid

També aquest passat dissabte 
27, el Tonbal va disputar l'Open 
Comunidad de Madrid de Poomsae, 
on va sumar dues medalles (una 
plata per Toni Moreno i un bronze 
per Marta Montoro i Imanol Martín).
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Dos bronzes als campionats de 
Catalunya en pista coberta

Comencen els Campionats de 
Catalunya en pista coberta i 
arriben les primeres medalles

El passat cap de setmana es van dis-
putar els campionats de Catalunya 
sub-23 i en ells Sergio Muñoz (GA 
Lluïsos) va quedar tercer en els 
800 m amb 2:01.92.

També es disputava el Campionat 
sub-18 de relleus 4x400 m i el 
quartet del GA Lluïsos format per 
Màxim Grau, Victor Ballesta, Jaume 

Larroy i Sergi Adalid van obtenir el 
bronze quedar tercers amb 3:37.01 
(3:34.86 en sèries). Per part del 
CA Laietània, tres atletes van fre-
gar les medalles quedant en quart 
lloc: Irene Betriu (CAL) en 800 m 
amb 2:21.19. Anna Costa (CAL) en 
3000m amb 11:04.08 i Marc Garcia 
amb 6.74m en llargada.

Aina Rabadan competeix a la 
Copa de la Reina amb el primer 
equip del FC Barcelona
L'atleta mataronina Aina Rabadan 
Coll, ex-Laietània, ha fitxat aques-
ta temporada pel FC Barcelona. El 
passat cap de setmana ja va com-
petir amb el seu primer equip a 
la Copa de la Reina celebrada a 
València i on l'equip blaugrana va 
quedar en tercer lloc. L'Aina va ser 
sisena en salt d'alçada amb 1,68 
m. Amb aquest registre igualava 
el seu rècord establert pocs dies 
abans en el Campionat català de 
clubs sub-20.Rabadan en acció. | ALBA COLL

Pesca Submarina  -
Xevi Blanco guanya la 
World Cup amb Espanya
El submarinista de l'SPAS Mataró, 
Xevi Blanco va formar part de 
l'equip espanyol que el pas-
sat cap de setmana va guanyar 
a Palma de Mallorca la World 
Cup CMAS de Pesca Submarina, 
per davant de Grècia i Argèlia. 
Completaven l'equip Sergio de 
Julián i José Luís Fernàndez.

Escacs - Comença la 
lliga per al CE Mataró

El diumenge 21 de gener es va 
iniciar la Lliga Catalana d'Escacs 
2018. Durant nou setmanes s'en-
fronten tots els clubs catalans, i 
el Club Escacs Mataró hi partici-
pa amb dos equips: el Mataró A a 
Preferent (grup 1) i el Mataró B a 
1a Provincial (grup 1). En aquesta 
primera ronda el Mataró A es va 
imposar al Badalona per 6,5 a 3,5 
i el Mataró B va caure davant el 
Pineda per 5,5 a 2,5.

Per segon any des de la 
Fosbury proposen viure la 
Super Bowl conjuntament al 
Bar Capgrossos de Mataró

La matinada d'aquest diumenge 4 
al dilluns 5 de febrer, a les 00:30, 
es disputarà la Super Bowl LII a 
Minneapolis, que enfrontarà els New 
Englands Patriots i els Philadephia 
Eagles, i al Club Fosbury no ens 
ho volem perdre! I per aquest mo-
tiu, i per segon any consecutiu or-
ganitzem una jornada festiva al 
Bar Capgrossos de Mataró (Carrer 
Herrera, 59, de Mataró).

Amb l’objectiu de veure la re-
transmissió de la Super Bowl en 
directe –amb la retransmissió de la 
televisió americana i els seus anun-
cis–, a partir de les 21:30 viurem una 

vetllada ben americana, amb men-
jar i beure típic de la seva geografia, 
rememorarem grans moments de la 
retransmissió esportiva anual més 
vista arreu del planeta, half-time 
shows d’anys anteriors. Tot això, 
sense oblidar-nos de tots aquells 
que es vulguin estrenar veient un 
partit de futbol americà, amb una 
petita classe pràctica sobre aquest 
esport tan popular als Estats Units.

I per si no fos suficient, també 
hi hauran jocs i sorpreses! I, per 
descomptat, no ens oblidem del 
futbol americà del nostre país amb 
promoció d'aquest, per si després 
del partit us animeu a començar 
a practicar un esport on tots els 
jugadors són claus per aconseguir 
l’èxit. | www.fosbury.cat

No ho dubteu i veniu a passar 
una vetllada diferent i divertida 
al Bar Capgrossos!

Viu la Super Bowl amb el Club 
Fosbury al Bar Capgrossos
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dels cossos de seguretat –Policia 
Nacional i Guàrdia Civil- que van 
actuar amb una violència desme-
surada contra ciutadans innocents 
concentrats als col·legis electorals 
i que únicament volien expressar 
el seu vot”, com recorda el cap del 
grup, Quim Fernàndez. 

El regidor creu que Mataró hau-
ria de seguir l’exemple de ciutats 
com Girona, que ha convertit la 
Plaça de la Constitució en la Plaça 
de l’1 d’octubre. “A Mataró po-
dríem posar-li el nom d’1 d’octu-
bre a la Plaça d’Espanya”, propo-
sa Fernàndez, assenyalant que es 
tracta d’una plaça que ocupa un 
espai central a Mataró, i que es po-
dria traslladar el nom d’Espanya 
a l’entorn de la Via Europa. | Red.

 En la línia d’altres municipis 
que ho estan aprovat, el grup mu-
nicipal de CiU Mataró s’ha dirigit 
a la comissió del Nomenclàtor de 
Mataró per demanar que es posi el 
nom de l’1 d’octubre a una plaça 
o carrer de la ciutat. Expliquen els 
nacionalistes que “amb aquesta 
iniciativa, que ja s’ha dut a ter-
me a d’altres municipis catalans i 
també a poblacions del Maresme, 
es pretén deixar constància de la 
importància històrica del referèn-
dum de l’1 d’octubre i també per 
deixar constància dels fets que 
van tenir lloc durant la jornada”. 

Per CiU  l’1 d’octubre va ser “un 
exemple de participació i demo-
cràcia, però també es van produ-
ir uns fets lamentables per part 

Quim Fernàndez proposa mantenir el nom d’Espanya al 
nomenclàtor però a l’entorn de la Via Europa

CiU vol que la Plaça d’Espanya 
es passi a dir 'de l’1 d’octubre'

 El Grup Municipal del Partit 
Popular de Mataró ha decidit pre-
sentar una Declaració Institucional 
a la Junta de Portaveus Ordinària 
per demanar que l'Ajuntament 
de Mataró mostri el seu suport a 
la presó permanent revisable. El 
grup vol instar als diferents Grups 
Parlamentaris amb representació 
al Congrés dels Diputats a què re-
considerin la seva posició de de-
rogar aquest tipus d'empresona-
ment que havia estat incorporat 
a l'ordenament jurídic espanyol.

Segons afi rmen els dos regidors 
del PP de Mataró la presó perma-
nent revisable és una bona opció. 
Afi rmen que no renuncia a la rein-
serció del condemnat un cop hagi 
complert la condemna mínima, 
sinó que preveu la revisió de la 
seva conducta per verifi car en cada 
cas si el pronòstic és favorable a la 
reinserció social. Consideren que 
la presó permanent revisable no 
és inhumana perquè garanteix un 
horitzó de llibertat. Destaquen que 
no es tracta d'una pena defi nitiva 
en la qual l'Estat es desentén del 
penat, sinó que consideren que 
comptabilitza l'existència d'una 
resposta penal ajustada a la grave-
tat de la culpabilitat, amb la fi nali-
tat de reeducar. | Redacció.

Vol que Mataró es mostri a 
favor d'aquesta llei

El PP vol donar 
suport a la presó 
permanent revisable

La Plaça d'Espanya que CiU vol rebatejar-la com "de l'1 d'octubre"

José Manuel López, del PP  D.Ferrer 

 Daniel Ferrer 

17

Ja són disset els municipis 
catalans que han incorpo-
rat la data del referèndum 
al nomenclàtor

2

D'aprovar-se la moció, 
Mataró seria la segona 
ciutat maresmenca a 
fer-ho després de Cabrera

Ciutat núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Amityville, el despertar  11:15  22:45  00:45

Cavernícola  16:00  18:00       [ds.] 20:30       [En català] 12:15

El cuaderno de Sara  12:15  15:50  18:00  20:00  22:25

El hilo invisible  12:00  16:30  19:15  22:00  00:00           
 [dm. VOSE] 22:10        [VOSE] 12:20

Maratón 50 sombras 17:00  19:40  22:00

El corredor del laberinto 12:00  16:15  19:10  22:05  23:45

C'est la vie 12:10  16:20  18:45  21:15

El pasajero 16:00  18:15  01:00    [exc. ds.] 20:30    [exc. dc.] 22:45

Los archivos del Pentágono 
 16:30  19:00  21:30  00:45          [dm. VOSE] 21:30        [VOSE] 12:20

Tres anuncios en las afueras 16:30  19:00  00:50
 [excepte dm.] 21:30         [dm. VOSE] 21:30

Thi Mai [dv.+dl.-dj.] 16:00

Insidious: The last key 00:30        [dv.-dl.+dc.] 22:10

El gran showman 20:30  22:45  01:00

Ferdinand 12:15  15:50            [ds.] 18:10

Jumanji 12:10     [dc.] 19:00       [exc. dc.] 20:15       [exc. dj.] 16:30  

Star Wars 8 21:00  00:00               [excepte dc.-dj.] 19:00             

Perfectos desconocidos 
 15:50  20:30  22:40  00:50     [excepte ds.] 18:10

Mazinger Z Infi nity    12:15             Dando la nota 3 01:00

Coco             12:15  16:20  18:40        Sola en casa 12:15  16:00

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Una bolsa de canicas 21:00 (2 febrer)    17:00  19:00 (3 febrer) 

Cinema Foment
93 790 34 50 · Dll. 1a sessió preu reduït ·C. Nou, 11

Wonder 18:00  20:00 (3 febrer)       18:00 (4 i 5 febrer)       
 20:00 (4 i 5 febrer) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

El cuaderno de Sara  16:00  18:15  20:30  22:!5       
 [dv.+dl.-dj.] 18:10  20:15  22:30

Amityville, el despertar  18:45  20:30  22:40        
 [dv.+dl.-dj.] 18:30  20:40  22:30

Cavernícola  16:15  17:00  18:30          [dv.+dl.-dj.] 17:45

El corredor del laberinto 16:15  18:00  19:15  22:00        
 [dv.+dl.-dj.] 19:30  22:15

C'est la vie 16:00  18:15  20:30  22:30     [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15

Los archivos del Pentágono 18:10  20:15  22:30[dv.+dl.-dj.] 18:00

Insidious 4: The last key 22:40   [dv.+dl.-dj.] 22:15

El gran showman 20:30       [dv.+dl.-dj.] 20:15

Ferdinand 16:30

Jumanji: Bienvenidos a la jungla 16:00  20:15  22:30

Coco 16:15  18:15

Perfectos desconocidos 20:40  22:40  [dv.+dl.-dj.] 20:30  22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1806.indd   2 31/01/2018   17:45



 La desena edició dels Premis 
Gaudí va coronar diumenge a 
'Estiu 1993', l'òpera prima de 
Carla Simón, amb tres importants 
guardons com són els de millor 
pel·lícula, millor direcció i millor 
guió per a Carla Simón, junt amb 
els de millor actriu secundària per 
a Bruna Cusí i millor muntatge 
per a Ana Pfaff. La gala també va 
premiar 'Incerta glòria' amb 8 dels 
16 premis a què optava, entre ells 
el de protagonista femenina per 
a Núria Prims i el de millor actor 
secundari per l'Oriol Pla. 

'Tierra fi rme', de Carlos 
Marqués-Marcet, va aconseguir el 
Gaudí a millor pel·lícula en llengua 

5 premis Gaudí per a Estiu 1993

no catalana, dos anys després que 
el guanyés per '10.000 KM'. L'actor 
David Verdaguer va recollir el seu 
segon Gaudí a millor protagonista 
masculí per 'Tierra fi rme'. D'altra 
banda, el musical 'La llamada' es 
va endur el nou Premi del públic. 

Carla Simón, directora d''Estiu 
1993', va voler compartir el pre-
mi a la millor direcció “amb totes 
les famílies que han acollit nens, 
amb els pares adoptius, ja que s'ha 
de tenir molta força, sensibilitat 
i valor” per fer-ho. Simón també 
va dir que “necessitem seguir ex-
plicant històries perquè el món 
les necessita veure”, va apuntar 
Carla Simón.

  

Pregunta de la setmana
Per quines dues pel·lícules 
estava nominat als Gaudí David 
Verdaguer?

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

Resposta del núm. 1804
"Yo soy la Juani"

Guanyadors:
· Nara Ytxart Magrassó
· Mariona Arimany Mitjans

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

'Incerta glòria' s'endú vuit estatuetes

núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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Cinemes Les estrenes núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018

EL HILO INVISIBLE

Després de la Segona Guerra Mundial, el 
famós modista Reynolds Woodcock veu 
alterada la seva vida planificada amb 
l'aparició de la jove Alma, la qual ràpi-
dament es converteix en la seva musa 
i amant. 
Direcció:  Paul Thomas Anderson
Intèrprets: Daniel Day-Lewis,  Lesley 
Manville,  Vicky Krieps
130min

AMITYVILLE: EL DESPERTAR

La Belle i la seva família es traslladen 
a una casa nova per estalviar diners i 
pagar el costós tractament del seu ger-
mà bessó, el qual es troba en coma. Uns 
fenòmens estranys tenen lloc a casa, 
inclosa la recuperació del germà. 
Direcció: Franck Khalfoun
Intèrprets: Bella Thorne,  Cameron Mo-
naghan,  Mckenna Grace
85min

EL CUADERNO DE SARA

La Laura fa anys que busca la seva ger-
mana Sara, desapareguda a la selva del 
Congo. Viatja fins a Kinshasa disposada 
a entrar en el territori dels Senyors de 
la Guerra per trobar-la, inconscient de 
l'aventura violenta que l'espera. 
Direcció: Norberto López Amado
Intèrprets: Belén Rueda, Manolo Cardo-
na,  Enrico Lo Verso,
115min

CAVERNÍCOLA

El film narra la història d'en Dug, un 
home prehistòric que veu perillar la 
seva llar amb l'arribada del modern i 
malvat Lord Nooth de l'Edat de Bronze. 
Sense adonar-se'n, a més, en Dug serà el 
creador del futbol, un joc que revolucio-
narà l'era.  
Direcció: Nick Park
Intèrprets: Animació
89min

DÉJATE LLEVAR

L'Elías és un psicoanalista freudià jueu al 
qual el metge li recomana una dieta es-
tricta i esport per baixar de pes. Gràcies 
a això coneix a la Claudia, una entrena-
dora personal atractiva obsessionada 
amb el culte al cos. 
Direcció: Francesco Amato
Intèrprets: Toni Servillo,  Verónica 
Echegui,  Carla Signoris
107min

LA BOLA DORADA

La Bea és una nena tímida que se sent 
ignorada pels seus companys de classe 
i que es refugia en la seva imaginació. 
Quan desapareix una moneda valuosa 
que el seu pare vigilava a casa, la seva 
vida canvia.
Direcció: Aitor Aspe
Intèrprets: Andoni Agirregomezkorta,  
Soraya Arnelas,  Ana Rodríguez
85min

Reformes integrals de pisos,
banys, cuines i més...

Lampisteria en general 609 305 272
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Una reconfiguració política necessària

Opinió: Joan Salicrú

 Queden alguns dies per saber 
si l’alcalde David Bote serà capaç 
d’aprovar els seus tercers pressu-
postos amb suports tan dispars 
com els de CiU-PDEcat, per un 
costat, i de Ciutadans i el PP per 
l’altra, però entrats ja el 2018 es pot 
afi rmar que el balanç del mandat, 
en relació a la fragmentació del 
ple municipal, s’ha demostrat fa-
vorable al govern: amb només sis 
regidors, el govern en solitari del 
PSC podrà resistir sense excessius 
problemes fi ns al juny de 2019.

En aquest sentit, en els darrers 
mesos s’ha demostrat que l’atomit-
zació de les forces fa molt difícil 
generar alternatives plausibles –
el fracàs de la moció de censura 
proposada per CiU-PDEcat quan 
va decidir sortir del govern n’és la 
mostra més palpable– i també, di-
guem-ho tot, perquè a la pràctica 
el decantament cap al bàndol del 
constitucionalisme protagonitzat 
pel PSC ha estat recollit i saludat 
per les altres forces que reivindi-
quen sense por la seva espanyo-
litat, Ciutadans i PP.

Però a més a més, des d’un punt 
de vista político-ideològic, s’ha 
demostrat l'absurditat de què hi 

hagi tantes formacions polítiques a 
l’Ajuntament en la mesura que no 
tenen –ni de lluny– nou projectes 
de ciutats diferenciats.  

Cal tenir en compte que en els 
darrers comicis hi va haver dues 
circumstàncies que van propiciar 
aquesta multiplicitat de grups: tot 
i que Ciutadans i sobretot Volem 
van recollir el vot de protesta de les 
classes populars, la feina feta en el 
seu primer mandat per Plataforma 
per Catalunya per Mònica Lora li 
va permetre mantenir la presència 
a la Casa Gran. Però a la pròxima, 
Plataforma té molt poques pos-
sibilitats de mantenir-s’hi, per-
què la novetat que va representar 
–espanyolisme desacomplexat, 
discurs amb tints xenòfobs i to 
antiestablishment– té ara mateix 
almenys una marca especialitzada 
en cadascun d’aquests aspectes.

L’altra circumstància és que 
la confl uència del món dels co-
muns –que ja s’albirava– encara 
no s’havia produït. Ara al ple hi 
ha un regidor d’ICV-EUiA –Esteve 
Martínez–, una regidora no adscri-
ta vinculada a Podem Mataró –Ana 
María Caballero– i dues regido-
res del grup VoleMataró –Montse 
Morón i Sarai Martínez–, amb una 
divisió interna cada cop més evi-
dent (mentre Morón, el 19 de ge-
ner, anunciava per Twitter que 

Volem iniciava “una nova etapa 
amb Som Alternativa”, la nova pla-
taforma política d’Albano-Dante 
Fachín, Martínez va fer un tuit, 
esborrat posteriorment, on as-
segurava que Volem seguiria fi del 
als seus principis, amb Podemos i 
de Catalunya en Comú). El 2019, 
tot aquest bloc anirà junt sota la 
fórmula de Catalunya en Comú.

Si a tot això li sumem que el PP i 
fi ns i tot la CUP podrien tenir pro-
blemes per obtenir representació, 
ens podríem trobar un ple molt més 
semblant al del 2007 en nombre de 
grups municipals: un PSC refor-
çat amb la imatge d’un Bote que 
funciona als barris, una Esquerra 
propulsada per la seva força a nivell 
nacional i que a diferència del món 
postconvergent comença a accedir 
als barris, un PDEcat transmutada 
en un Junts per Catalunya com el de 
Carles Puigdemont –no prosperarà 
la plataforma unitària sobiranista 
que Alfons Canela insisteix a de-
fensar–, uns Ciutadans seguint la 
potent estela a nivell català i espa-
nyol –els falta un candidat potent, 
que no serà (confi rmat) l’expopular 
i mediàtic Joan López– i el món dels 
comuns. Un tauler simplifi cat, amb 
cinc grans blocs polítics, amb els 
quals potser serà més fàcil avançar 
en temes de ciutat.

www.lariera48.cat

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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La presentació del pla, dilluns passat

Com serà i també com hauria de ser el 
Mataró del 2050? La resposta a aques-
ta pregunta pot semblar innecessària 
o carregosa per als qui remenen les 

cireres del dia a dia de la ciutat. L'actual horitzó 
sobre el que es treballa –almenys l'Ajuntament 
i la seva maquinària, que han situat l'horitzó al 
2022– és molt més a curt termini pel que el sim-
ple cas que es proposava dins el màster ofi cial 
en “Estudis Territorials i de la Població” (METIP) 
que imparteix el Departament de Geografi a de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una 
trentena d'alumnes ha treballat sobre Mataró i 
ha acabat elaborant un estudi que esbossa una 
sèrie d'idees i propostes que ara la ciutadania 
pot conèixer i la ciutat pot fer seves.

El resultat d'aquest estudi és un volum de més de 300 
pàgines que la ciutadania podrà consultar on-line i 
passa a formar part de l’arxiu documental municipal. 
Des del mes d’octubre, els alumnes del METIP –molts 
dels quals ni coneixien Mataró abans del treball– han 
treballat els barris per grups, i també han estudiat 
el planejament urbanístic de Mataró en el seu con-
junt. El projecte s’ha desenvolupat partint de dos 
eixos, el canvi climàtic i l’envelliment demogràfi c. 
El treball tenia com a objectiu aconseguir ciutats 
més adaptades a situacions ambientals i socials que 
poden esdevenir probables cap a mitjans del s. XXI. 
En molts casos les propostes són de més àmbit ur-
banístic que no pas social però confi guren un esbós 
interessant de per on podrien anar els trets de les 
pròximes tres dècades a la ciutat.

El projecte d'aquests estudiants de màster 
s’ha desenvolupat a partir de dos eixos, el canvi 
climàtic i l’envelliment demogràfi c. El treball te-
nia com a objectiu aconseguir ciutats més adap-
tades a situacions ambientals i socials que po-
den esdevenir probables cap a mitjans del s. XXI.

Esbossant el
Mataró del futurREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Cugat Comas

El resultat del treball del Màster en “Estudis 
Territorials i de la Població” (METIP) de la UAB 
es presenta en una exposició
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Per això, plantejaven tres possibles escenaris: dis-
tòpic (la qualitat de vida empitjorarà), utòpic (la 
qualitat de vida millorarà), i tendencial (la qualitat 
de vida seguirà igual).

L’exposició de l'estudi es podrà visitar als diferents 
centres cívics de la ciutat: fi ns al 9 de febrer estarà 
al Centre Cívic Pla d’en Boet; del 12 al 23 de febrer, 
al CC Rocafonda; del 26 de febrer al 9 de març, al CC 
Cabot i Barba; i del 12 al 23 de març al CC Cerdanyola. 
La mostra està composta de plafons verticals de 
grans dimensions. Cada barri estudiat compta amb 
dos plafons, un de diagnosi i un de propostes, on es 
poden veure mapes i infografi es que ajuden a com-
prendre les diferents evolucions que podria tenir la 
ciutat. També hi ha projeccions arquitectòniques 
de possibles escenaris futurs. A cada centre cívic 
es podran veure els plafons del barri corresponent, 
i l’exposició completa estarà disponible al Centre 
Cívic Cabot i Barba del 26 de febrer al 9 de març.

Presentació en societat

Dilluns passat coincidien al Centre Cívic del Pla d’en 
Boet alumnes i moltes de les entitats de la ciutat, 
sobretot veïnals, amb les que aquests havien par-
lat. Veure com s’esbossa el Mataró del futur es va 
convertir en un exercici suggerent del que no per-
dien detall els dos últims responsables d’Urbanis-
me, l’actual Juan Carlos Jerez i la dimitida fa pocs 
mesos Núria Calpe. De la teoria a la realitat hi ha un 
abisme però l’estudi apunta alguns elements que 
podrien passar a ser tinguts en compte en els pro-
pers compassos de planifi cació. “Sempre és bo una 
mirada externa, que aporta noves consideracions”, 
assegurava Jerez dilluns.

1. Connectar l’Havana 

El grup que va estudiar l’Havana en destacava, en 
sentit de diagnosi, que sovint és un barri isolat i que 
necessitava connectar amb el seu entorn. Potenciant 
el seu caràcter residencial, plantejaven propostes 
que permetessin potenciar els seus espais verds 
habilitant-ne fi ns a 24 de nous. Igualment planteja-
ven la possibilitat de connectar algun equipament 
amb la proximitat de les Cinc Sénies i la seva po-
tencialitat agrària.
 

2. Litoral pel Pla d’en Boet

El grup que va estudiar aquest barri va ser un dels 
més propositius. Plantegen un escenari en què el 
barri, un dels que queda per desenvolupar territo-
rialment, guanya 3.000 habitants en un miler de 
pisos. Entre les diferents propostes hi ha una resi-
dència d’estudiants per la comunitat estudiantil del 
TecnoCampus, la recuperació de la Riera d’Argen-
tona que connecta amb la resta del barri en una 
“anella verda” i sobretot la potenciació del litoral. 
En aquest sentit els estudiants posaven sobre la 
taula la construcció d’un nou espigó per a consoli-
dar la coneguda com platja de Ponent i potenciar 
un Passeig Marítim potent com a façana marítima 
d’aquesta zona de la ciutat.

3. Una Cerdanyola més verda

Cerdanyola és un dels barris més densament poblats 
i, per tant, també un dels que tenen més mala qualitat 
a l’aire. Amb la perspectiva d’apostar pel verd urbà, 
el grup que el va treballar hi ubicava una aposta pel 
verd no només des d’una vessant d’espais públics sinó 
també incentivant en l’àmbit privat amb presència de 
vegetació en façanes. Igualment, plantejava la neces-
sitat d’horts urbans a l’interior del barri i un ambiciós 
pla d’aprofi tament de les aigües pluvials en base a la 
substitució de l’actual paviment dels carrers per un de 
semipermeable i un sistema de canals que permetin 
recollir i emmagatzemar l’aigua de les precipitacions.

S’han analitzat a 
fons els barris de Via 
Europa - La Llàntia - 
Cirera, Cerdanyola, 
Casc Antic - Centre, 
Havana i rodalies, 
Rocafonda, Pla d’en 
Boet, Front Marítim 
i les Cinc Sénies

Algunes de les 
propostes territorials 

incloses a l'estudi

Reportatge
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A nivell cultural, plantejaven que el Centre Cívic 
ubicat a l’antic Espai Gatassa esdevingui una bibli-
oteca per al barri i una aposta integral per la mul-
ticulturalitat. Una altra proposta innovadora és la 
de la mobilitat compartida amb un sistema públic 
de bicicletes i vehicles elèctrics monitoritzats per 
aplicacions que permetés reduir el parc privat de 
vehicles que col·lapsa el barri.

4. Unes Cinc Sénies potenciades

Amb la perspectiva del canvi climàtic i els seus efec-
tes, un dels estudis interessants és el referent a les 
Cinc Sénies que quedaran afectades per la tendència 
a menys pluges i més torrencials. Això, estudien els 
alumnes, alterarà la seva actual fisonomia agrària. 
Com a propostes proposen una incentivació fiscal per 
tal que totes les terres es dediquin al sector primari 

i que tot l’àmbit es cultivi. En aquest sentit propo-
sen la constitució de cooperatives agràries amb una 
imatge corporativa identificativa del producte local 
que faci distribució àgil a la ciutat dels productes 
de quilòmetre zero i potenciï la marca, en una línia 
similar a l’actual ‘Collits a casa’. 

5. Una Rocafonda esponjada

La rehabilitació del parc d'habitatges i de l'espai 
públic és el gran objectiu del grup que ha estudiat 
Rocafonda, que planteja un sistema d'ascensors i 
escales exteriors per tal de fer més atractiu un barri, 
del que també busca convertir en menys dens amb 
l'habilitació d'espais verds a mesura que s'alliberin. 
Igualment planteja la necessitat de connexió amb el 
seu àmbit territorial més proper amb la recuperació 
de la Riera de Sant Simó com a proposta.

1

2

3

45
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Compte enrere pel 25è Saló Boda
Més de seixanta empreses estaran presents a la fira de referència del sector nupcial i 
d'esdeveniments que es farà al Tecnocampus els dies 16,17 i 18

fires: Redacció 

 El mes de febrer és sinò-
nim, a Mataró, de Saló Boda. 
L'esdeveniment anual pensat per a 
la preparació de casaments i esde-
veniments especials bufa enguany 
unes importants 25 espelmes i 
prepara per als dies 16, 17 i 18 de 
febrer una edició per ressaltar en-
cara més el seu caràcter referent 

dins el calendari fi ral local i dins 
l'àmbit de tots els sectors impli-
cats en unes noces. Ho explicava 
Jordi Novo, president de la Unió 
de Botiguers de Mataró, impulso-
ra de la iniciativa: "El Saló Boda 
és un dels esdeveniments per a 
celebracions més important de 
les comarques barcelonines, re-
ferència al Maresme i que ha fet 
un salt de qualitat". 

Més de 60 expositors
Aquest any comptarà amb més de 
60 fi rmes de tot l'ampli ventall de 
serveis perquè qui s'hagi de casar 

aquest 2018 o tingui pensat de 
fer-ho pròximament, segur que 
hi acabarà recalant.

La regidora de promoció Núria 
Moreno, va voler felicitar la UBM 
per l'aniversari i per haver "fet 
més gran aquest Saló d'ençà del 
canvi d'ubicació". El Centre de 
Congressos del TecnoCampus està 
del tot consolidat com un espai 
adequat pels diferents serveis que 
s'ofereixen i té en l'Auditori l'es-
pai perfecte per a la passarel·la, 
un dels moments més esperats 
de cada edició del Saló.

A les desfi lades hi participen 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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La UBM ha aprofi tat l’aniversari de l’esdeveniment per estrenar 
nova imatge i nova pàgina web saloboda.cat. Amb la intenció de 
modernitzar la imatge, s’han escollit els pètals de colors, que evo-
quen els moments més emotius dels casaments i al mateix temps 
condueixen cap al saló. A més, s’ha incorporat al logotip el número 
25, simulant les espelmes d’un pastís per celebrar les noces de plata.
També en clau d'aniversari, s'habilitarà una ambientació i deco-
ració aèria especial i un recull fotogràfi c d’edicions anteriors a 
l’escala circular d’accés.
 
Pel que fa a les passarel·les, comptarem amb el grup de DJ’s “Urban 
Deep Sound” que personalitzaran els espais amb la música més 
adient fusionant-la amb saxo, violí i percussió. La companyia d’es-
pectacles La Gralla amb dos xanquers caracteritzats per a l’ocasió, 
amenitzaran l’esdeveniment i rebran els visitants a l’obertura de la fi ra.
L’edició d’enguany compta amb el patrocini publicitari del Centre 
Quirúrgic del Maresme – L’Hospital Privat de Mataró, el centre pri-
vat de referència en cirurgia al Maresme, ubicat al carrer Lepanto 
13 de Mataró.

Les novetats d'una 
edició especial

empreses, amb models professi-
onals i amb la  presència de moda 
nupcial, moda per acompanyants, 
art fl oral, moda íntima, joieria, 
perruqueria i maquillatge.
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Amb Empenta

Un coixí per recuperar-se 
del càncer de mama
Alleugereix el dolor, protegeix la cicatriu i permet 
dormir amb comoditat sobre el costat de la ferida

Emprenedoria: Laia Mulà

  Fa set anys que el CsdM repar-
teix uns coixins especials, el coixí 
del cor, fets per a les dones inter-
vingudes de càncer de mama a 
l'Hospital de Mataró. L'Associació 
Maresme Oncològic s'encarre-
ga de distribuir aquests coixins, 
cosits de manera desinteressa-
da per dos grups de d'escoles de 
patchwork: 6 Didals Escola Taller 
de Patchwork de Mataró i Les 
Nenes de Patchwork d'Arenys de 
Munt. A més d'aportar confort i 
seguretat durant el postoperatori, 

el coixí ajuda a prevenir la infl a-
mació del braç i l'axil·la i millora 
el descans.

Un regal pel postoperatori
El coixí del cor té forma de cor per 
poder-lo col·locar amb comoditat 
entre el braç i la mama, a l'aixella. 
Té unes mides i pes específi c i ha 
estat avaluat i aprovat per cirurgi-
ans de mama. Es regala a les dones 
intervingudes de càncer de mama 
en el postoperatori immediat per 
ajudar a la seva recuperació.

Aquest coixí aporta molts 

benefi cis físics i emocionals per-
què alleugereix el dolor, ajuda a 
prevenir la infl amació del braç i 
l'axil·la de la zona intervinguda, 
redueix les pressions sobre la fe-
rida de l'operació i disminueix la 
tensió dels músculs de l'espatlla. 
A més, millora el descans, evita el 
dolor causat per cops accidentals 
del dia a dia i protegeix la cicatriu 
del braç.

Fets a mà amb la tècnica de 
Patchwork, cada coixí és diferent 
i conté un missatge d'ànim per-
sonalitzat i escrit a mà per les vo-
luntàries. No tenen cap cost per a 
les pacients ni pels centres distri-
buïdors, perquè són un regal per 
a les pacients. Hi ha tretze paï-
sos que segueixen la iniciativa. A 
Catalunya es reparteixen a hospi-
tals de Barcelona i Girona.
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L'Ajuntament contracta un  
centenar d'aturats 
35 dels contractes són d'una durada d'un any i, la resta, 
de sis mesos

Treball: Laia Mulà

 L’Ajuntament de Mataró s'ha 
proposat contribuir en l'ocupació 
dels mataronins contractant 107 
persones en un pla d’ocupació grà-
cies al Programa Treball i Formació 
PANP-RMI-DONA 2017. Aquest 

programa està subvencionat pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
i el Fons Social Europeu i es pro-
posa fomentar la inserció laboral 
de persones que estan en situació 
d’atur. D'aquests contractes, 35 te-
nen una durada d’un any i, la res-
ta, tenen una durada de 6 mesos.

Els beneficiaris
El centenar de seleccionats no no-
més es trobaven a l'atur, sinó que 
també havien exhaurit la presta-
ció per desocupació o el subsidi i 
no cobraven cap prestació. Dels 
contractes de 12 mesos se n’han 
pogut beneficiar aquelles per-
sones de més de 55 anys que no 
tenien prou temps cotitzat per 
poder sol·licitar una pensió de 
jubilació, prioritàriament. S’han 
prioritzat les persones de més de 
45 anys, dones amb càrregues 
familiars, persones amb disca-
pacitat o persones en situació 
d’esgotar la RMI.

Totes les persones participants 
en el procés de selecció han es-
tat derivades des de l'Oficina de 
Treball del Servei d'Ocupació de 
Catalunya i, entre d’altres, reunien 
el requisit de trobar-se inscrit a les 
oficines del SOC. Els perfils pro-
fessionals dels contractats estan 
distribuïts al voltant de la cons-
trucció, la jardineria, personal de 
serveis i d'administració.

Vols que t’atengui 
quan estigui  
al teu barri?
Truca al Telèfon 
d’Atenció Ciutadana 
010* i demana cita  

www.mataro.cat/alcalde 

*Des de fora de Mataró:  
807 11 70 10. Preu segons 
operador. De 8 a 19 h, de dl. a dv., 
excepte festius. Agost: de 8 a 15 h

MOLINS-TORNER  Del 12 al 17 de febrer

CERDANYOLA SUD  Del 12 al 17 de març

ROCAFONDA / L’ESPERANÇA-CIUTAT JARDÍ /  
CAN QUIRZE / LA FORNENCA  Del 9 al 14 d’abril

CIRERA / LA LLÀNTIA / VIA EUROPA /  
CAN VILARDELL / LES SURERES / STA. M. CIRERA  Del 7 al 12 de maig

CENTRE / L’EIXAMPLE / L’HAVANA  De l’11 al 16 de juny

VISTA ALEGRE / CAMÍ DE LA SERRA /  
VALLVERIC / LA CORNISA / CAN MARQUÈS  Del 9 al 14 de juliol

PERAMÀS / LES ESMANDIES  Del 10 al 15 de setembre

CERDANYOLA NORD  Del 8 al 13 d’octubre

PLA D´EN BOET  Del 12 al 17 de novembre

EL PALAU-LES SANTES-ESCORXADOR /  
VEÏNAT DE LES CINC SÉNIES  Del 17 al 22 de desembre

Una setmana al mes l’alcalde es trasllada a un barri per viure  
la seva quotidianitat, per escoltar les entitats i els veïns i veïnes, i  
saber què pensen i què esperen de l’Ajuntament i dels governants.

CALENDARI 2018

L’Alcalde 
de Mataró

núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.  
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
LLOGO APARTAMENT. 646.086.243
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
650.919.205

TREBALL

ENTITAT ESPORTIVA, necessita per-
sona per ordinador. Es gratifi carà. 
93.797.23.76
ES BUSCA COMERCIAL amb certa 
experiència en l'àmbit immobiliari 
amb domini d'anglès i xarxes soci-
als. Es valora domini de la fotografi a. 
Autònom + importants retribucions 
econòmiques. Enviar curriculum: 
dorca@fi nquesdorca.com
SE NECESITAN TALLERES de confec-
ción para cantidades pequeñas, de 
plana y punto. 667.297.637
PELUQUERíA EN MATARO necesita 
ayudanta. Teléfono 615.939.839

TREBALL

BUSCO COSIDORA QUE treballi desde 
casa o taller amb màquines over-
lock plana i recubridora. Trucar 
656.909.282 Isa.
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o do-
nar classes d'anglès a nens i nenes 
de 6 a 14 anys. Interessats trucar al 
698.591.029 Aina 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ma-
nipulación alimentos, canguro, 
ayudante cocina. 602.800.745
CHICA BUSCA TRABAJO canguro. 
Disponibilidad horaria. 664.592.461
SE OFRECE MUJER con coche. Para 
limpieza. 675.238.594
M'OFEREIXO PER REALITZAR ges-
tions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)
CUIDO PERSONAS MAYORES. Interna 
o por horas. 663.583.716
BUSCO TRABAJO FIN de semana y 
noche. Cuidado personas mayores. 
Experiencia. 637.263.838
CHICA BUSCA TRABAJO interna. 
653.859.869

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT 1806.indd   6 31/01/2018   12:24



   

  

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

PROFESSIONALS

REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580
PINTOR EXPERIENCIA Y seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco. Tel 
672.802.951
ALARMAS ANTI-OKUPAS Y ladro-
nes. Protege tu hogar y tu negocio. 
Presupuestos sin compromiso. 
Somos profesionales 661.451.812
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados tel, 629.988.598
DETECTIVES ZEPOL L.369 
Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61

núm. 1806 del 2 al 8 de febrer del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
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
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

CLASSES

BUSCO PROFESSOR PARTICULAR 
per donar classes d'accés a l'univer-
sitat. Tardes. 609.840.940

VARIS

HOMBRE 60 AÑOS, amante fi losofía, 
naturaleza, conocería mujer, belleza 
natural, espiritual, yoga, meditación, 
para relación tántrica. 722.268.050

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
AMIGAS RUBIAS JUGUETONAS. 
Recién llegadas. Delgadas. Masajes, 
juguetes, fetiches. 688.255.197
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
DÚPLEX 60E/MH. 631.286.930
ESCORT DE LUJO. 665.463.891
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 chi-
ca japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA MATARÓ 
625.555.824

Econòmics núm. 1806 del 2 al 8 de febrer del 2018
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Ple Municipal: Laia Mulà

 La Junta de Govern Local del mes 
de gener va aprovar tres acords de 
les àrees d'Igualtat i Ciutadania, 
Benestar Social i Salut i Consum 
que es tradueixen en tres plans 
pels pròxims anys. Aquests són, 
concretament, el Pla Director 
de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament de Mataró 2017-
2022, el Pla d'Inclusió Social 2018-
2020 i el Pla de Salut Pública de 
Mataró 2017-2020. Amb aquests, 
el govern vol continuar amb les 
iniciatives que s'han portat a ter-
me fi ns ara i establir una línia es-
tratègica per a la ciutat.

1. Pla Director de 
Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament de Mataró
Aquest és el tercer pla relacionat 
amb la solidaritat i la cooperació 
al desenvolupament que es posa 
en marxa a Mataró. Té la voluntat 
d'assumir, a mig termini, políti-
ques públiques municipals que 
actuïn com a element generador 
de desenvolupament sostenible 
a escala local. Ha estat construït 
a través de jornades de refl exió 
impulsades pel servei d'igualtat 
i té diversos objectius com, per 

El ple municipal de Mataró aprova tres plans pels pròxims anys 
per guiar l'acció de l'Ajuntament en aquests àmbits

exemple, contribuir des de la ciutat 
al desenvolupament sostenible, 
erradicar la pobresa, protegir els 
drets humans, etc.

2. Pla Local d'Inclusió Social
El document presentat en el Ple 
Municipal vol incidir en sis eixos 
que defi neixen objectius i que es 
tradueixen en 92 accions concre-
tes. Neix amb la voluntat de donar 
continuïtat als plans de promoció 
social que s’han desenvolupat a la 
ciutat des del 2006 i s’empara en 
el nou marc normatiu europeu, 
estatal i autonòmic. 

El Pla es confi gura sota els 
principis d’Universalitat, Igual-
tat, Responsabilitat pública, 
Apoderament de les perso-
nes, Solidaritat, Proactivitat i 
Prevenció i Multidimensionalitat 
i Transversalitat. Els seus sis eixos 

Desenvolupament, inclusió social i salut

El Ple Municipal va donar compte de tots tres plans  Daniel Ferrer 

estan relacionats amb l’àmbit la-
boral i professional, els proble-
mes per accedir a habitatges de 
lloguer social i les situacions de 
pobresa energètica, l’àmbit de la 
salut mental i la igualtat entre tots 
els infants i els adolescents, entre 
altres àrees.

3. Pla Municipal de Salut 
Pública de Mataró 
És un document que es proposa 
fomentar la salut individual i col-
lectiva i els hàbits de vida saluda-
bles, així com disminuir els riscos 
per la salut o promoure actuacions 
comunitàries per a la salut, entre 
altres. El seu contingut s'emmarca 
dins el Pla de Salut de Catalunya 
2016-2020 i segueix també la línia 
de la salut en totes les polítiques 
de l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS).

El regidor Joan Vinzo va presentar el Pla de Salut  Daniel Ferrer 

Ciutat núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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'Sortim en Família' aposta per la qualitat
Fins al 22 d'abril programa una desena d'espectacles de circ, música, teatre i molt més 
en la programació per a menuts més ambiciosa dels darrers anys

Familiar: Redacció

 El nou cicle de 'Sortim en Família' aposta per pro-
gramar una desena d'espectacles de primera adre-
çats al públic familiar. El cicle, que va començar el 
14 de gener, programa propostes culturals fi ns al 
mes d'abril de 2018 amb espectacles de circ, humor, 
teatre, música, màgia i molt més. Els espectacles pro-
gramats tenen lloc a diversos espais com el Teatre 
Monumental, Can Gassol, el Casal de l'Aliança, la 
Sala Clap o l'Aula de Teatre. Cal destacar que el cicle 
clourà amb l'espectacle teatral de bombolles de sabó 
de Pep Bou, una aposta d'alta qualitat.

Comença el circ
Circ a les Golfes és el pròxim espectacle, que tindrà 
lloc aquest diumenge en doble passi: a les 11h i a les 
12.30h. Una proposta lúdica i participativa que vol 
descobrir les diferents tècniques de circ perquè in-
fants i pares siguin els nous protagonistes enfi lant-se 
al trapezi, provant de fer malabars i molt més. De la mà 
de la companyia Los Herrerita, aquest espectacle ha 
estat organitzat per Circulant, circ en moviment i per 
Aliança Mataró i s'hi pot accedir a un preu de 7 euros.

La programació, de febrer a abril
Febrer / El Diumenge 18 de febrer al matí serà el torn 
de 'Baobab' a Can Gassol i de 'Dolce Vita' al Teatre 
Monumental a la tarda. Dansa en família i màgia i 
humor per omplir de diversió aquest diumenge de 
febrer. El 25 de febrer a les 12h del matí tindrà lloc 
un concert 'Tribut a Queen' a la Sala Clap a càrrec 
de Xics N Roll. 
Març / La Sala Casal l'Aliança acollirà el 4 de març 
a les 12h un muntatge de Circ Pistolet titulat 'Quan 
no tocàvem de peus a terra'. Cal destacar que aquest 
ha estat guardonat amb els premis de circ catalans 
Zirkòlica com a millor espectacle de carrer. 'La prin-
cesa i el drac' és un espectacle musical que tindrà 
lloc el diumenge 11 de març al Casal l'Aliança. El 18 
de març serà un dia per anar al teatre amb 'Contes 
1.0' al Teatre Monumental. Cal destacar que el ma-
teix dia al matí els més petits de la casa tindran el 
seu espai per ballar i expressar-se amb 'Dansa per 
a Nadons a l'Aula de Teatre.
Abril / El darrer espectacle del cicle tindrà lloc el 
diumenge dia 22 d'abril i oferirà la màgia i el teatre 
de les bombolles de sabó de l'espectacular 'Pep Bou'.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Cultura
El Rebombori 
Gitanero i el Dijous 
Llarder, primers 
actes de 
Carnestoltes
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51
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Festes: Redacció

 Mataró ja està comptant els dies 
abans que comenci una edició es-
pecial del Carnestoltes, pel doble 
aniversari d'elements tan claus 
com la pròpia fi gura d'en Pellofa i la 
Vella Quaresma. Dos antagonistes 
nascuts el mateix any i la trajectòria 
dels quals es recordarà. El vestíbul 
de l'Ajuntament exposarà màsca-
res i disfresses dels antecessors del 
40è Rei del Carnestoltes, mentre 
que les 39 Velles Quaresmes històri-
ques que han precedit a la d'aquest 
any es podran veure en diferents 
comerços de la ciutat. De fet trobar 
les diferents "Velles" per botigues 
i establiments es convertirà en un 
joc familiar que també marcarà 
aquesta edició del Carnestoltes, 
que calca l'esquelet festiu dels úl-
tims anys des del Dijous Llarder 
fi ns al Dimecres de Cendra. 

Els actes de Carnestoltes comen-
çaran dissabte 3 de febrer amb el 
Rebombori Gitanero, organitzat 
per l’Associació Cultural Mestres 
del Gai Saber, que aprofi tarà l’es-
deveniment per presentar la nova 
fi gura de l’Associació, la Mulassa. 
La ciutat s’omplirà de festa i dis-
bauxa fi ns al dimecres 14 de febrer 
quan s’enterrarà en Pellofa XL i 
es donarà la benvinguda a la 40a 
Vella Quaresma.

El dissenyador Cesc Cruzate guanya el concurs del cartell disfressant 
el cartell de Les Santes 2017 amb elements carnavalescos

Dissabte 10 de febrer serà el gran 
dia de Carnestoltes. Els actes co-
mencen ben d’hora al matí, però 
l’atenció es centra en la tradici-
onal Rua de Carnestoltes, l’acte 
més multitudinari de la festa, 
amb la participació de diverses 
entitats i associacions de la ciu-
tat.  Les inscripcions a la Rua de 
Carnestoltes estan obertes fi ns 
al divendres 2 de febrer a les 20 
h. Enguany hi haurà el premi a la 
millor comparsa dotat amb 500 
euros i l’honor de participar a 
l’Arribada d’en Pellofa de l’any 

Del 40è Pellofa a la 40a Vella Quaresma 

Pol Martínez, director de la festa; Núria Moreno, regidora; i Cesc Cruzate, autor del cartell Cedida 

2019; el segon premi serà de 300 
euros i, per últim, el premi espe-
cial del jurat atorgarà 200 euros. 

El guanyador del 4t Concurs 
de Cartells de Carnestoltes 
de Mataró és Cesc Cruzate, 
mataroní de naixement i pa-
lauenc d’adopció. És disse-
nyador gràfic de professió i 
il·lustrador per vocació, tre-
balla en la seva pròpia empresa de serveis gràfics (Habemus), des 
del 1991. Cruzate ha destacat que, per ell, un cartell de Carnestoltes 
ha de tenir: sentit de l’humor, ser un punt irreverent o crític i ser 
alegre. La seva idea, que podria haver estat pensada pel mateix 
Pellofa, va ser disfressar el cartell de Carnestoltes de cartell de 
Les Santes i així aprofitar que tothom el reconeix per fer un gest 
de complicitat simpàtic a tots els mataronins i mataronines. En el 
cartell es poden trobar alguns dels personatges que va posar el 
dissenyador Raül Roncero, autor del cartell de Les Santes 2017, 
disfressats i d’altres substituïts. Conjuga personatges coneguts per 
a petits i grans disfressats, elements particulars del Carnestoltes 
de Mataró, una mica de política actual i algunes petites bromes. 

El cartell

Cultura
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els seus ritus i maneres patrimo-
nials al públic de la ciutat. 

El mataroní és un dels certàmens 
carnavalescs més importants de 
Catalunya i ha anat agafant ano-
menada entre l'entusiasta parrò-
quia andalusa de Catalunya. Per 
això pot ser una ocasió ben espe-
cial de tastar l'humor, la gràcia i el 
cant. Se sigui andalús o s'estigui 
interessat en aquesta festa.

Al Certamen Ciutat de Mataró 
s'hi podran sentir les "Coplas de 
Cádiz" i sortiran a escena diferents 
agrupacions de diferents punts de 
la geografi a catalana. Hi haurà com-
parses com "Los Primavera", "Érase 
una vez", "El viajero Solitario" o 
"La Condena" però sens dubte la 
major part d'ulls i orelles estaran 
pendents dels convidats d'honor 
de l'ocasió. I és que la FECAM ha 
aconseguit que el quartet "Los de 
la gran Puñeta" vinguts de la matei-
xa capital gaditana siguin presents 
en aquesta ocasió a Mataró.  | CC.

 Cada terra fa sa guerra, diu la dita 
i també a cada zona hi ha tradici-
ons singulars i personalitzades. 
Els diferents tipus de carnaval, per 
exemple, són mostra d'aquesta 
pluralitat. A nivell estatal, hi ha 
dues zones on són especialment 
coneguts: el de Cadis i els de les 
Canàries. A falta d'alguna inici-
ativa que vulgui importar els de 
les Illes, a Mataró des de fa cinc 
anys i a iniciativa de la FECAM es 
pot gaudir de l'essència de la fes-
ta gaditana gràcies al 'Certamen 
Carnavalesc Ciutat de Mataró'. Una 
tarda del tot especial en la qual el 
Teatre Monumental s'omple de 
les famoses 'chirigotas' i grups 
inspirats en la manera pròpia de 
celebrar aquesta festa patrimonial 
a Andalusia.

Aquest dissabte el teló del 
Monumental s'alçarà per anticipar 
alguns dies l'ambient de Carnaval 
amb ganes de donar a conèixer 
com es viu a Cadis la festa i apropar 

El Teatre Monumental acull el cinquè Certamen 
Carnavalesc Ciutat de Mataró

L'essència del Carnaval de 
Cadis, transportada a Mataró

 El passat dissabte 27 de gener, es 
va celebrar la segona jornada mu-
sical organitzada per l'associació 
cultural Aiguamoll de la capital del 
Maresme. Després de l'èxit dels 
directes d'electrònica a L'Arc Cafè 
Cultural era el torn pel pop dels 
mataronins Cine Nuria i la banda 
convidada, Decepción Cromática, 
en un nou espai guanyat per con-
certs al centre de Mataró; L'Espai 
F del Foment Mataroní.

Més de 80 persones
L'estrena no va poder ser més pro-
metedora, amb una excel·lent en-
trada (més de 80 persones) en un 
espai fantàstic, decorat per l'ocasió 
amb projeccions de videojocs de 
8 bits, molt apropiades per la mú-
sica amb aire retro de Cine Nuria, 
que van exhibir un directe gaire-
bé perfecte, plens de nous temes 
cada cop més propers a l'electrò-
nica, que ens fa pensar en una 
evolució del so del seu EP de de-
but titulat Cine Nuria. Per la seva 
banda Decepción Cromática va 
fer un recital de pop-rock senzill, 
gairebé naïf, però a la vegada cru 
i desvestit d'arranjaments, gràcies 
a la bona feina a la guitarra d'Irene 
de la Riva, acompanyada de Xavi 
Nadal, membre de la banda indie 
Grushenka. | Redacció

Aiguamoll fa bon balanç 
del doble concert

Èxit en l'estrena de 
l'Espai F per a la 
música independent

Un dels grups participants al Certamen Carnavalesc

Cine Nuria, en acció

Cedida 

Albert Parera
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Santa Maria insereix la presentació 
dins els actes de la celebració de 
la Candelera. 

Nova a Mataró
La Mulassa és una fi gura present 
en diferents seguicis festius de 
Catalunya que ara els Mestres del 
Gai Saber han volgut també que 

passi a formar part de l'imaginari 
festiu local. De moment només 
se'n coneix el dibuix: la realitat 
es podrà palpar dissabte a les sis 
de la tarda. | Cugat Comas

 Mataró assistirà aquest dis-
sabte a la presentació en societat 
d'una nova fi gura carnestolten-
ca: la Mulassa. Serà a la Plaça de 
Santa Maria, a les sis de la tarda i 
en el marc del Rebombori Gitanero 
que serveix de preludi del Ball de 
Gitanes. Assolit l'objectiu de fi -
nançament fi xat per l'associació 
Mestres del Gai Saber, la fi gura ja 
està enllestida i a punt per fer-se 
present en un d'aquells actes que 
anticipen alguns dies l'adveniment 
del Carnestoltes. 

El Rebombori no deixa de ser, 
en essència, un anunci del que 
ha de venir. Les Gitanes surten al 
carrer amb ganes de fer evident 
i sonor –d'aquí la inspiració del 
nom– que estem a una setmana 
de Carnaval i que per tant la pre-
paració del Ball de Gitanes ja està 
pràcticament enllestida. Un acte 
pensat per fer una mica de boca i 
convocar la gent de cara el dissab-
te següent al migdia a Santa Anna 
quan veurem altre cop aquesta 
tradició recuperada, tot i que la 
majoria d'ulls estaran pendents de 
la nova fi gura. I és que a una set-
mana del Ball de Gitanes, l'ocasió 
està revestida de solemnitat per la 
presentació de la Mulassa, fi ns al 
punt que fi ns i tot la parròquia de 

Aquest dissabte a la tarda hi haurà el "Rebombori 
Gitanero" a la plaça de Santa Maria

La Mulassa de Mataró es 
presenta en societat

 Poques tradicions gastronòmi-
ques són tan seguides com la que 
indica que el Dijous Llarder perto-
ca ingerir truites i botifarra d'ou. La 
primera jornada del Carnestoltes 
deu ser la més pluralment seguida 
ja que la cuina dels ous no falla 
ni en l'àmbit particular i famili-
ar ni al públic. Les escoles, gene-
ralment a la tarda, se sumen a la 
tradició i a més tampoc no fallen 
dos dels primers indicis públics 
que la disbauxa carnestoltenca 
ja és aquí: matí a la Plaça de Cuba 
amb els comerciants disfressats i 
tastets per a tothom i vespre pels 
carrers del Centre amb un carro 
generós que reparteix truites i les 
dues momerotes regant-ho pixant 
vi per qui en vulgui. 

Sent Dijous Gras, el gran pro-
tagonista serà el carro de l'Her-
mandá de la Juliana Llardera i la 
Semproniana Llardosa que es pas-
sejarà repartint tastets de truita 
i botifarra per a tothom que en 
vulgui. També els darrers anys se 
sumen a la festa les dues mome-
rotes, que són en essència fi gures 
de Carnestoltes. Segons la tradició, 
a Mataró hi havia hagut, fa molts 
anys, una Momerota que es dedi-
cava a pixar vi i precisament és el 
que fa la fi gura, regalar glops de vi 
a galet a tothom qui vulgui.

Escoles, Plaça de Cuba i
 el carro en donen de franc

Pel Dijous Llarder, 
truites i més truites 
a tota hora

El dibuix, tot el que es coneix de moment de la Mulassa

Dijous Llarder a Mataró

La Mulassa

La nova figura dels 
Mestres del Gai Saber 
sortirà al Ball de Gitanes 
i en altres ocasions del 
calendari

Cedida 

Arxiu

Cultura
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Comissió també impulsa l'entre-
ga pòstuma de la medalla de la 
ciutat a Joan Peiró i l'anul·lació del 
seu i de tots els judicis franquistes 
a les Corts Valencianes.

Any Peiró
Els organitzadors han assumit 
la proposta sorgida de la comis-
sió ciutadana impulsora de l'Any 
Peiró, els quals van promoure els 
actes de commemoració del 75è 
aniversari de l'afusellament del 
sindicalista. Durant el 2017 es van 
celebrar una vintena d'actes dins 
l'Any Peiró.

 La Fundació Unió de Coope-
radors i l'Ajuntament de Mataró 
han presentat el concurs d'idees 
per al projecte artístic en record 
del sindicalista i Fill Adoptiu de 
Mataró Joan Peiró i d'altres perso-
nes assassinades pel franquisme. 
L'espai escollit per a la instal·lació 
és el Pati del Cafè Nou, indret em-
blemàtic del cooperativisme a la 
ciutat. El projecte no ha de ser ne-
cessàriament una escultura, sinó 
que la modalitat, tècnica i temà-
tica emprada és totalment lliure.
Les bases del certamen ja són pú-
bliques i fi ns al 30 de març es po-
dran presentar les propostes en el 
Registre General de l'Ajuntament 
a l'Ofi cina d'Atenció Ciutadana. El 
jurat disposarà de dos mesos per 
escollir la proposta guanyadora 
i, un cop conegut el veredicte, el 
guanyador tindrà tres mesos més 
per a la realització del monument.

A més de la instal·lació del 
monument commemoratiu, la 

La proposta guanyadora, que no té forma definida, 
s'instal·larà al Pati del Cafè Nou

Concurs d'idees per al record 
artístic a Joan Peiró

 L'església de Santa Maria de 
Mataró celebra un any més la 
Candelera organitzant activitats 
i visites els dies 2 i 3 de febrer. En 
concret, han programat una mis-
sa i visites al Campanar de Santa 
Maria, al presbiteri i al conjunt 
barroc dels Dolors. 

El divendres 2 de febrer tindrà lloc 
el primer acte, una missa solemne 
a les 20h. El dissabte 3 de febrer 
l'església obrirà les seves portes per 
oferir visites guiades als seus espais. 
Les visites al campanar tindran una 
hora de durada i s'hi podrà acce-
dir en grups de vint persones. Els 
torns tindran lloc a les 11h, 12h, 
13h, 17h i 18h. Les visites al pres-
biteri de l'església, sota el tema 'La 
Candelera de Mataró: història d'un 
retaule', duraran 45 minuts. Hi hau-
rà dos torns, un a les 11.15h i a les 
12.15h. Per últim, es podrà assistir a 
les visites guiades al conjunt barroc 
dels Dolors a les 11.30h i a les 18h. 
Aquesta és l'única visita de paga-
ment de la jornada. | L.M.

Amb visites al Campanar, 
al presbiteri i als Dolors

Santa Maria celebra la 
Festa de la Candelera 
2018

75

El 2017 va ser l'Any Peiró 
pel 75è aniversari de 
l'afusellament del 
sindicalista mataroní per 
part del franquisme

El 2017 es van fer una vintena d'actes dins l'Any Peiró

Santa Maria

Cedida 

Arxiu

2

Dues jornades de 
programació: 
divendres i dissabte

núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018
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Música i disfresses al Carnestoltes d'Argentona
El municipi programa actes entre el 8 i el 14 de febrer per portar la disbauxa als seus 
ciutadans

Espectacles: Laia Mulà

 Argentona es proposa celebrar 
el Carnestoltes amb les activitats 
més festives entre el Dijous Llarder, 
dia 8 de febrer, i el Dimecres de 
Cendra. Les festes ompliran de 
color i molta animació els carrers 
del municipi amb activitats com el 
concurs de truites i el sopar popu-
lar del Dijous Llarder, un Correfoc, 
el pregó, la rua amb les comparses 
i el ball de Carnestoltes. El final 
de la festa de Carnestoltes tindrà 

Festa solidària

La comissió de 
Carnestoltes i l'Ajunta-
ment volen incidir en el 
caràcter solidari de la fes-
ta a la vila

Tota la informació sobre 
la prova i l'entitat es pot 
ampliar a la web  
gmargentona.com/xtrem/

els seus protagonistes habituals, 
amb el comiat del rei Carnestoltes 
i la sardinada popular a la plaça 
de Vendre.

Cal destacar que l'organitza-
ció instal·larà una bústia solidària 
a cadascun dels actes d'aquesta 
festa de Carnestoltes per recollir 
donatius per a una ONG.

La programació
El primer dia de les festes, el Dijous 
Llarder, oferirà un Concurs de 
Truites, seguit del Sopar Popular 
a la plaça del Vendre amb truites i 
botifarra d'ou. L'activitat és oberta 
a tota la ciutadania i ofereix dues 
categories, la d'adults i la infantil. 
A més, cada categoria comptarà 
amb un premi a la més original i 
una altra a la més gustosa.

El divendres de Carnestoltes co-
mençarà amb un correfoc a càr-
rec dels Diables d'Argentona a les 

22h des de l'Ajuntament, fins a 
la plaça Nova. Seguidament tin-
drà lloc el pregó de Carnestoltes 
i el Ball de Carnestoltes amb De 
Mortimers i el seu Live Karaoke 
Show.  A més, a mitjanit tindrà lloc 
ell concurs de disfresses amb dos 
premis disponibles.

El dissabte serà el dia familiar 
amb diverses activitats com el ta-
ller de màscares, la cercavila amb 
les comparses i un ball familiar per 
a petits i grans amb Jaume Barri.

Per últim, dimecres de cendra 
serà el dia en el qual la comitiva 
Fúnebre del rei Carnestoltes recor-
rerà els carrers del municipi fins a 
la plaça de Vendre on tindrà lloc 
la crema del difunt. Seguidament 
tindrà lloc el comiat amb la lectura 
del testament i la incineració de les 
despulles del Rei dels Poca-soltes. 
En acabar, hi haurà una gran sar-
dinada popular.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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El grup argentoní homenatja les lluites històriques en un 
disc que presentarà a Barcelona el 3 de març

Ebri Knight publica el seu nou 
disc 'Guerilla'

La caràtula de Guerrilla, obra de Sit Cantallops Cedida

núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018

   Ebri Knight presenta el dia 2 
de febrer el seu nou disc Guerrilla 
(Maldito Records, 2018). Aquest 
serà el quart disc de la banda i 
arriba tres anys després de Foc!, 
un disc que han girat pels Països 
Catalans, l’Estat espanyol, França, 
Suïssa i Alemanya en més de 150 
concerts. Amb aquest nou tre-
ball els Ebris endureixen el seu 

so dotant d’una base més elèctrica, 
sòlida i contundent les seves can-
çons sense perdre ni un punt del 
caràcter folk que els fa tan reconei-
xibles. Tampoc han perdut la seva 
capacitat d’analitzar el món que els 
rodeja i de plasmar-lo a les seves 
cançons removent consciències.

La guerrilla és un símbol de lluita 
amb referents com els maquis, els 

bandolers o les lluites llatinoame-
ricanes; però també és un símbol 
d’autoorganització, de clandesti-
nitat, de contesta a les lleis injustes 
i de lluita colze a colze. I això és el 
que reivindiquen els Ebri Knight 
conscients de la situació actual 
del país.

El nou disc és també un disc 
ple de referents i homenatges; 
a les dones, al poeta Miguel 
Hernández, als pobles kurd i ir-
landès, al moviment obrer, a les 
Brigades Internacionals... És un 
disc directe i contundent i pretén 
transmetre un missatge d’esperan-
ça, lluita i solidaritat. 

Guerrilla ha estat produït per 
Ebri Knight, enregistrat i mesclat 
a l’Estudi La Bedoble de Terrassa 
per Marc Bòria i Oriol Bacardit i 
masteritzat a l’estudi Crossfadede 
València per Enrique Soriano.

El concert de presentació de 
Guerrilla a Barcelona serà el dissab-
te 3 de març a la sala Razzamatazz, 
compartint escenari amb la banda 
italiana Talco.

Tot Argentona 1806.indd   3 31/01/2018   13:01



Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Potser dubtes si has d'apostar pel que 

és més nou o si bé has de conservar 

el que tens. De ben segur, el que has 

après t'ajudarà a prendre decisions 

més encertades.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Et pots sentir obligat a mesurar més 

les teves paraules. En aquest moment 

prefereixes la prudència. Inici d'eta-

pa activa en el sector professional. 

Cuida't dels excessos.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

A vegades t'has de reafirmar de 

manera més clara perquè algunes 

persones et respectin. Pot ser que 

tinguis ocasió de posar-ho en pràc-

tica. Especialment al sector laboral.

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

Et pots veure en la disjuntiva de ser 

sensible i protector o resolutiu i ca-

tegòric. S'haurà de sospesar en qui-

na situació estàs i comprendre que 

potser no has de triar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si sents que la parella o persones 

properes no donen suport als teus 

projectes pot ser perquè no els en-

tenen. Si hi parles obertament, sense 

tantes reserves, podreu apropar-vos.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Assumptes familiars poden entrar 

en conflicte amb els de la parella. 

Interessos oposats o que poden fer-

te ballar una mica el cap. Et tocarà 

saber lidiar amb la situació.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si tens una espina clavada perquè 

hi ha una activitat que has deixat 

de fer i t'agradava molt, no deixis 

passar més temps, posa-li interès i 

reprèn-la. Mai és massa tard.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si revius una experiència del sector 

de la parella, pots optar per observar 

i mirar d'entendre abans de reaccio-

nar com sempre. Si ho fas diferent, 

el resultat també ho serà.

Bessons (21/5 al 21/6)

Potser estàs content perquè tens 

feina o perquè fas el que t'agrada, 

però també pots sentir-te una mica 

estressat i mancat de temps lliure. 

Aprèn a desconnectar la ment.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si hi ha un sector de la teva vida on 

desitges canvis, és el professional i 

també el de la salut. Les pautes ve-

lles ja no serveixen en la teva nova 

manera de veure les coses.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

A la feina et pots trobar que no tot-

hom segueix el teu ritme tan vital i 

això pot produir algun moment tens. 

Posseeixes molta energia, t'anirà bé 

aprendre a dosificar-la.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots nodrir-te de l'experiència com-

partida. Potser no veus les coses com 

els altres però l'intercanvi pot resultar 

enriquidor i t'ajudarà a posar ordre 

si ho necessites.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 KASTANYA.CAT
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI

Dilluns 5
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 LA CONVERSA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU

Dissabte 3
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 BA-BA
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 KASTANYA.CAT
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 FAMÍLIES I ESCOLA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 ARA, LLEIDA BLANCA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 4
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI

8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 VOLTA I VOLTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 8
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA

21:30 KASTANYA.CAT
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 KASTANYA.CAT
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 9
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 PROCÉS CREATIU
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 KASTANYA.CAT
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 6
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 VOLTA I VOLTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 7
7:00 NOTÍCIES EN XARXA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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informació de servei i la seva 
comercialització.

Els eixos
Els eixos treballats pel Consorci es 
proposen millorar la qualitat del 
patrimoni natural i cultural de la 
comarca amb, per exemple, la ne-
teja del fons marí. També preveu 
impulsar actuacions per resoldre la 
situació amb els allotjaments turís-
tics i impulsar el turisme esportiu 
i cultural. Un altre dels eixos en els 
quals es treballarà serà la presen-
tació pública i difusió del segell de 
turisme gastronòmic per convertir 
la comarca en referent en l’àmbit 
de la gastronomia i l’alimentació.

El Camí de Sant Jaume
El pròxim 29 d’abril s’inaugurarà el 
tram del Camí de Sant Jaume que 
recorre tota la Costa del Maresme. 
Es tracta d’un recorregut únic que 
resseguirà els quilòmetres de costa 
de la comarca i que formarà part 
del projecte global de rutes i sen-
ders del Maresme. Una iniciativa 
per a la qual i s’ha sol·licitat un 
fons FEDER.

 La comarca del Maresme vol fer 
aquest 2018 un pas endavant en la 
seva consolidació com a destí tu-
rístic de referència de tipus soste-
nible i de qualitat. Adreçat tant als 
visitants  nacionals, com als inter-
nacionals, el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme ha 
presentat recentment els eixos i 
les actuacions del seu Pla d’Acci-
ons per aquest 2018. 'Destinació 
Maresme' és la marca de comarca 
que el Pla d'Accions ha creat per 
representar els interessos dels 30 
municipis de la comarca.

En les pròximes setmanes, el 
Consorci es proposa impulsar una 
Plataforma de Destinació Turística 
que englobi tots els atractius de 
la comarca ofereixi als visitants 
un suport per accedir a tota la 

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
presenta un Pla d’Accions 2018

Nou pla per fer del Maresme 
un destí turístic de referència

 Recentment s'ha constituït a 
Dosrius l'Associació d'Afectats 1-O, 
una nova plataforma que es propo-
sa defensar el dret de vot, de reunió 
i de manifestació pacífi ca de tots 
els ciutadans davant les càrregues 
de la policia nacional i la Guàrdia 
Civil. L'entitat es proposa complir 
quatre objectius: aconseguir jus-
tícia, possibilitar l'assessorament 
legal, testimoniar i divulgar els fets 
ocorreguts el passat 1 d'octubre 
i, per últim, promoure la salut i 
el benestar dels afectats que ho 
sol·licitin.

Els objectius
En primer lloc volen aconseguir 
justícia exigint responsabilitats 
polítiques, després d'una actua-
ció violenta contra els ciutadans 
a desenes de municipis durant el 
Referèndum. En segon lloc, vo-
len garantir l'assessorament le-
gal necessari a tots aquells que 
hagin denunciat l'actuació poli-
cial o requereixi defensa jurídi-
ca relacionada amb els fets. Per 
a fer-ho, elaboraran un llibre de 
socis auditats i farà un arxiu amb 
totes les imatges o vídeos. També 
es proposen Testimoniar i divulgar 
els fets de l'1 d'octubre, a fi  que no 
es torni a repetir o consentir dins 
de l'àmbit de la Unió Europea.

Per representar als 
ciutadans ferits

Neix a Dosrius 
l'Associació 
d'Afectats 1-O

30

El Pla recull i té present 
els objectius i potencia-
litats dels 30 municipis 
maresmencs

El Maresme vol més turisme i de més qualitat

L'Alcalde de Dosrius, ferit l'1-O Cedida 

Cedida 

Maresme
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Critiquen la pujada de tarifes, les quals feia tres anys que 
estaven congelades

Stop Pujades rebutja l'augment 
de preu dels bitllets d'ATM

La plataforma reivindica que no pugin els preus Cedida

   Després de tres anys de con-
gelació tarifària l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
i la intervinguda Generalitat han 
apujat les tarifes del transport més 

d’un 2% en tots els abonaments 
generals, excepte la tJove i l’abo-
nament per a persones sense feina. 
Per a la plataforma Stop Pujades 
és un augment desmesurat i és 

inacceptable que els usuaris ha-
gin de pagar pel baix fi nançament 
públic i el deute acumulat. Per 
aquest motiu, criden a la ciuta-
dania a tornar a les estacions que 
ja fa quatre anys es van omplir de 
lluita per aconseguir la rebaixa del 
preu de la T10 i una congelació 
tarifària. Cal destacar que el pas-
sat 24 de gener els membres de la 
plataforma van organitzar accions 
simultànies a diverses estacions 
de transport públic, entre elles la 
de Mataró.

La culpa, la mala gestió
Consideren que el deute neix de la 
mala gestió i l’excés de directrius, 
entre altres problemes, i que cal 
fi xar unes tarifes d'acord amb el 
poder adquisitiu dels seus usuaris.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

92.500€

ALTO Y LUMINOSO
Ref. 12859 CIRERA: De los barrios más tranquilos y creciente 
demanda. Muy cerca autopistas y centros ciales. Piso alto, exte-
rior, sin edificaciones cercanas. 88m2. sin reformas recientes. 
4 dor. (2 dobl). Salón comedor, balcón buenas medidas. Cocina 
grandes posibilidades y galería. Baño completo. Zona tranquila.

T

85.750€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12856 ROCAFONDA NORTE: Entre las 2 principales avdas 
de la zona, lugar tranquilo. Buen piso 90m2, óptimo estado sin ne-
cesidad reformas. Alto, alegre y luminoso. 4 habit. (2 dobles). Salón 
comedor amplio. Balcón. Cocina buenas medidas original. Baño ac-
tualizado con ducha. Buen piso por medidas, estado y precio. 

T83.000€

JUNTO COLEGIOS
Ref. 12697 CERDANYOLA: Piso reformado para entrar a vi-
vir. 78 m2, 3 dormitorios (actualmente 2), ambas dobles. Amplio 
salón. Baño completo. Cocina roble, amplio espacio para mesa y 
acceso directo a gran galería. Sin ascensor. Piso 1/2 altura. 

T

97.500€

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vivienda 75m2 + terraza 20 
m2 soleada. Calle tranquila, sólo 3 vecinos. Buen estado, sin reformas. 3 
dor. (2 dobl). Salón comedor indep. Balcón exterior. Cocina conserv. for-
mica Baño con bañera original. Galería posterior. Pequeña comunidad y 
de terraza a precio muy asequible.

T
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passió dels artistes i dissenyadors, 
els quals durant el festival exposa-
ran i vendran les seves obres. Amb 
el contacte directe amb l'artista, el 
públic pot conèixer el procés crea-
tiu i descobrir en primera persona 
el que hi ha darrere les creacions 
artístiques. 

Els artistes convidats que expo-
saran les seves obres són Javi Sabio, 
Tabatha Shop, Gemma Parreño, 
David Ortiz, Eli Bosch, Restaurart, 
David Fortino, Bet Moret, Kai Bcn, 
Alex FC Ilustración, Nurnoir, Olga 
Negro, Eli Juanmartí i Sarah Meyer, 
entre altres. Cal destacar la parti-
cipació de Randomagus, artista 
del collage resident a Barcelona 
que ha estat el creador del cartell 
d'aquesta jornada i que oferirà un 
espectacle de creacions de collage 
en directe. També cal destacar que 
es podrà veure una demostració i 
creació de peces de ceràmica per 
al Trio TrulalàCreacions.

També es podrà gaudir de les 
actuacions en directe de ROSES 
Barcelona, Ocata i Sara Layn i amb 
gastronomia de primera amb Les 
Creps Bretones i Matcha Colors.

 El Vidmar Festival torna una ve-
gada més a l'espai cultural de Can 
Bisa de Vilassar de Mar. La jornada 
reunirà artistes i dissenyadors de 
diverses disciplines el dissabte 3 
de febrer entre les 11 del matí i les 
21h del vespre. Amb una vintena 
d'expositors, el festival rebrà obres 
d'artistes nacionals com, per exem-
ple, Randomagus, Tabatha Shop, 
Gemma Parrenyo, David Fortino 
i molts més. A més, també hi hau-
rà música en directe de la mà de 
diversos artistes, així com una ex-
hibició de dansa de l'escola Alba 
Hayal, un taller de macramé o una 
classe de ioga.

Contacte directe
El Vidmar Festival és una jornada 
que posa l'accent a la creativitat i la 

Cita aquest dissabte amb dissenyadors i artistes 
com a protagonistes

Art i disseny al Vidmar Festival 
de Vilassar de Mar

 Endesa es proposa, en línia amb 
el seu Gran Pla de Qualitat, la pre-
paració de la xarxa elèctrica pel 
futur amb la instal·lació de nous 
telecomandaments, uns nous 
sistemes de control remot per 
realitzar maniobres a distància. 
Concretament durant el 2017 n'ha 
instal·lat un total de 49 en centres 
de transformació del Maresme. 

Els telecomandaments
Els nous telecomandaments re-
dueixen el temps de resposta en 
cas d'incidències i asseguren la 
continuïtat i qualitat del submi-
nistrament elèctric. A la majoria 
d'instal·lacions s'han substituït 
els elements de maniobra con-
vencionals per cabines de nova 
tecnologia que incorporen un gas 
especialment aïllant que redueix 
la necessitat de manteniment. El 
material conté propietats dielèc-
triques, fet que impedeix una bona 
conducció de l'electricitat i dismi-
nueix el risc d'incidència.

Endesa instal·la 49 nous 
sistemes de telecontrol

Un milió d'euros per 
l'automatització de la 
xarxa elèctrica

20

Una vintena d'artistes 
podran ensenyar les se-
ves creacions gràcies a 
aquest festival

Una edició passada del Vidmar

El nou equipament d'Endesa Cedida 

Cedida 

La inversió

La inversió econòmica, 
realitzada per Endesa, ha 
estat de 980.000 euros.

Maresme núm. 1806 del 2 al 8 de febrer de 2018

Tot maresme 2 vidmar + elèctric.indd   2 31/01/2018   10:38



IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2706: Planta baja que te enamorará, 
70m2 con patio, parquing y trastero!! 2 
habitaciones, cocina offi ce y salón-co-
medor con vistas a zona verde, 2 baños.  
Muy luminoso y soleado!!

SEMI-NUEVO

189.000€

VISTAS PANORÁMICAS

Ref. 2677: 100% exterior junto al parque 
central. 120 m2, 4 habitaciones, cocina 
offi ce, salón comedor con salida a balcón, 
2 baños, trastero, acabados impecables 
y vistas increíbles al mar y a zona verde!!

278.000€

220.000€

Ref. 2671: 60m2 de vivienda semi -nue-
va + 30 m2 de patio. 2 hab., cocina 
offi ce, salón comedor con salida a 
balcón 8 m2, 1 baño, calefacción, 
ascensor. A un paso de la playa y 
estación!! 

ZONA NAVE GAUDÍ

Ref. 2716: Semi – nuevo, 75 m2, 3 habi-
taciones, salón-comedor muy luminoso, 
cocina offi ce, 1 baño, 1 aseo, ascensor. 
Ubicación ideal!!

218.000€

ZONA ESTACIÓN Y PLAYA

239.000€

RECIÉN REFORMADO

Ref. 2710: Primer piso rehabilitado comple-
tamente con acabados de gran calidad, 
90 m2 + 40 m2 de terraza a nivel. 3 hab. 
(1 suite), amplio salón comedor, cocina 
offi ce, 2 baños. Vivienda muy exclusiva!! 

Ref. 2721: 100% exterior junto al Parque 
Central. 150 m2, 4 habitaciones, (1suite 
con vestidor) cocina offi ce, gran salón 
comedor, 2 baños, 1 aseo, trastero 12m2 
y parking!! En la Riera de Mataró!!

VIVIENDA ESPECTACULAR

430.000€

¡SELECCIÓN EXCLUSIVA CENTRO!

1P IMMO NOVA.indd   1 30/1/18   17:41



Sin título-7   2 31/1/18   16:23



Sin título-7   3 31/1/18   16:23



La mataronina participa en una exposició col·lectiva a la Galeria ACVic

Carme Garolera,
natura contemporània

Laia Mulà

 “L'art és un joc i una manera d'estar amb tu ma-
teix”, així ho viu Carme Garolera, pintora i artista 
mataronina. Va descobrir l'interès per l'art de molt 
petita, quan els seus pares la van portar a aprendre 
pintura. Més tard va estudiar Belles Arts, i des de 
1975 la seva vida s'ha vist envoltada de creativitat 
combinant la pintura amb les hores com a profes-
sora de Dibuix Artístic a l'escola Pau Gargallo de les 
Arts de Badalona. “Pintava quan tenia temps entre 
les classes”, confessa i afegeix que ara que ja s'ha 
jubilat s'hi pot dedicar amb plenitud al seu estudi 
situat al barri dels Molins de Mataró.

Al llarg de la seva trajectòria ha exposat a diver-
sos espais com, per exemple, a Can Sisteré amb la 
mostra 'Rosa d'Alquímia'. Actualment participa en 
l'exposició col·lectiva 'Silencis', una mostra en gira 
que es pot visitar a la Galeria ACVic, Centre d'Arts 
Contemporànies, fins al 31 de març de 2018. “Fa un 
temps em va trucar en Jordi Tulosa, el comissari de 
l'exposició, per preguntar-me si tenia alguna peça 
referent al silenci”, explica Garolera. L'artista va con-
siderar que la seva obra 'Camí de llum' encaixava 
amb el tema de la mostra, una peça que parla del 
camí cap a la mort a partir d'una experiència per-
sonal. La seva segona obra exposada a la mostra es 
troba situada a terra i està composta de retalls de 
tela de lli blanc. “Vaig jugar i reflexionar encerant 
retalls de lli blanc desfilats fins a crear l'obra”, relata, 

la qual “parla del trànsit a la mort simbolitzant les 
venes que embolcallen el cos”.

Cal destacar que com a artista mataronina va te-
nir l'oportunitat de dissenyar el cartell oficial de Les 
Santes de l'any 1999. Sobre un fons blau, el cartell 
contenia dues llunes i l'any en nombres romans.

El tropisme

Garolera té clar que al llarg dels anys el seu estil 
artístic ha evolucionat però que sempre ha man-
tingut una constant comuna: la naturalesa com a 
referent i com a símbol de la vida. Ara treballa el 
tropisme, una metàfora vital sobre "el moviment 
de les plantes quan busquen llum, aigua o fugen 
d'alguna cosa que les molesta”. Emprant majo-
ritàriament la cera en les seves obres, Garolera 
s'inspira en la naturalesa i les vivències personals 
per fer volar la creativitat.

Apunts

Defineix-te: Culturalment inquieta i sensible

un llibre: 'Memorias de Adriano', de Marguerite 
Yourcenar

una pel·lícula: Blade Runner (de Ridley Scott, 1982)

un viatge: Tinc ganes d'anar a la Xina i l'Argentina

un repte: Seguir treballant i creant amb l'art

un somni: Justícia social

Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2: 
Consta de 5 hab. 4 de ellas dobles, baño 
con ducha, cocina offi ce, galeria anexa, 
balcón exterior, terrado comunitario.

PISO TOTALMENTE REFORMADO: 
1/2  altura, sin ascensor, 95m2, 4 hab. 2 do-
bles, baño con ducha, salón comedor 24m2, 
balcón, a.a. bomba de calor. Ideal parejas.

UBICADO CERCA DEL CENTRO: Piso to-
tal. reformado, 3 hab. 1 doble, salón 25m2, 
cocina americ. haya, baño compl. y aseo, 
a.a. bomba de calor, comunidad reducida.

GRAN PISO 135M2 REFORMADO: con 
ascensor y plaza de pk incluida, 4 hab. 3 
DOBLES, baño y aseo, cocina offi ce y gale-
ría anexa, calefacción. Piso defi nitivo.

OBRA NUEVA-ÚLTIMO PISO A LA 
VENTA: Dúplex 2 terrazas 1  a nivel de co-
medor, 2 hab. + estudio, baño completo y 
aseo. Empieze el año estrenando vivienda.

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO: 
3 hab. 1 doble, baño completo con ducha, 
cocina con galería anexa, suelos de gres, 
exteriores aluminio. puertas de haya.

PISO EN PARTE ALTA CIUDAD: Todos 
los servicios (colegios, centro cial., autopis-
ta), gran piso130m2, pk y trastero, 4 hab. (1 
suite), 2 baños, cocina off. Piso defi nitivo.

Ref. 4493 
Z.CERDANYOLA:

118.000€

Ref. 4494 
Z.CERDANYOLA:

148.000€

Ref. 2477 
Z. EIXAMPLE:

199.000€

Ref. 1426 
ZONA CENTRO:

254.000€

Ref. 4448 
Z. P. I CADAFALCH:

165.000€

Ref. 2490 
Z.EIXAMPLE:

119.000€

Ref. 6215 
Z.MOLINOS:

277.000€

T T

T

T

OPORTUNIDAD INVERSORES: Plan- 
ta baja semireformada para acabar a tu 
gusto, patio 20m2, 2 hab. dobles, baño 
completo con ducha, cocina formica.

Ref. 2492
Z. PLA D'EN BOET:

130.000€

T

PISO SEMI NUEVO EN COMUNIDAD 
REDUCIDA: Ascensor, 2 hab. dobles, baño 
completo con ducha, cocina haya, galería, 
ext. aluminio, calefacción. Mejor que nuevo.

Ref. 4495 
CERDANYOLA-ALTA:

159.000€

TT

PISO EN PARTE ALTA CIUDAD:PISO EN PARTE ALTA CIUDAD: Todos Ref. 6215 T

OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2: OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2: 

PISO TOTALMENTE REFORMADO: PISO TOTALMENTE REFORMADO: Ref. 4494 T PISO SEMI NUEVO EN COMUNIDAD PISO SEMI NUEVO EN COMUNIDAD Ref. 4495 T

UBICADO CERCA DEL CENTRO: Piso to-Ref. 2477 T

GRAN PISO 135M2 REFORMADO: con Ref. 1426 T

OBRA NUEVA-ÚLTIMO PISO A LA 

OPORTUNIDAD INVERSORES: Plan- Ref. 2492 T

TT

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

175.000 €MATARÓ - Centre

72m2., 1 hab.+ estudi, 1 bany, cuina americ, saló 19m2,  ext. alu-
mini,  2 tsses (1 de 30m2), porta blindada, terres de gres T151354

DÚPLEX EXCEPCIONAL AL CENTRE DE MATARÓ 

230.000 €MATARÓ - El Rengle

95m²,  3 habit., 2 banys, cuina amb galeria, amb balcons, terres 
parquet, pl. parq., traster, zonacomunit. amb piscina. T151284 

PIS EN EXCLUSIVA AMB PRECIOSES VISTES AL MAR

250.000 €MATARÓ - La Llàntia

129m². 4 habit. (1 suitte), 2 banys,  terres marbre, calefac., aire 
condic., mosquiteres, traster, pl. park. a prop edifi ci. T151353 

MAGNÍFIC PIS MODERN I FAMILIAR

210.000 €MATARÓ - Eixample

85m², 3 habit. (1 doble), menjador, balcó, cuina off. equip, 2 banys 
complets, ascensor, zona comunit. amb piscina. T151351 

PIS MODERN  A 5 MINUTS DEL CENTRE I LA PLATJA

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

349.000 €MATARÓ - Can Bruguera

180m², parc. 1600m², 3 hab., 3 banys, cuina, saló, xemeneia, jardí  
de 500m2 amb porxo i barbacoa galeria, calefacció. T 250277

PRECIOSA TORRE AMB GRAN JARDÍ I VISTES AL MAR

2P CASTELLÀ 2018.indd   2 31/1/18   10:08



MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

PIS MODERN  A 5 MINUTS DEL CENTRE I LA PLATJA

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

PRECIOSA TORRE AMB GRAN JARDÍ I VISTES AL MAR

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

650 €MATARÓ - Pla d’en Boet

Àtic 70m², ben comunicat!! Exterior, 3 habit (2 dobles), bany 
complet, cuina indep., galeria. Oportunitat!! T 110574 

4rt PIS AMB ASCENSOR PROPER AL TECNOCAMPUS

700 €MATARÓ - Centre

40m², 1 habit, 1 bany complet, cuina americ, saló menjador, aa/cc, 
parquet, alumini, ascensor, pàrquing opc., terrassa 25m²!!! T105051

PIS EN PERFECTE ESTAT TOTALMENT MOBLAT  

850 €MATARÓ - Via Europa

7è pis amb ascensor, 90m². 4 habit (2 dobles), cuina america-
na, safareig, traster de 10m², terrassa, pl. parking !  T150726

EXCEL·LENT PIS A MOLT BONA ZONA

1.100 €MATARÓ - Centre

90m² 3 habit (1 suitte) 2 banys, cuina equipada, galeria, menjador, te-
rrassa 20m2 amb vistes mar, terres gres, alumini. T106417

EXCEPCIONAL PIS A PRIMERA LÍNIA DE MAR

775 €MATARÓ - Camí Serra

78m², 5è pis, ascensor, 3 habit. exter., 2 banys, menjador amb balcó, 
calefacció, terres terratzo, portes fusta, alumini. Garatge!!! T110575

PIS AMB ASCENSOR MOLT LLUMINÓS
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LOCALS COMERCIALS
REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - La Riera

ARGENTONA- Centre 

MATARÓ - Eixample

MATARÓ - Cerdanyola Nord

MATARÓ - Eixample

R.80057

R.19248

R.80266

R.80217

R.23580

Traspàs Bar–restaurant  al centre. 200 m2.

Traspàs centre mèdic. 3 despatxos. Permisos donats d’alta. 

Local de 80 m2 amb 1 bany. En Avinguda principal.

Local diàfan, 140m2, amb 1 bany i 1 altell. Ideal taller.

Local diàfan de 200 m2 ,1 bany, magatzem i pati posterior.

120.000€ i 3.000€/mes 

30.000€ i 560€/mes

137.000€

105.000€ i 500€/mes

99.000€ i 500€/mes

252.000€

ARGENTONA - Nucli urbà R 80537

Dúplex amb terrassa 30m2, 4 hab (1 suite), pk, 
calefacció, ascensor, molt sol. Definitiu!!

195.000 €

MATARÓ - Eixample R 80450

Àtic amb 1 hab més estudi amb sortida a te-
rrassa de 28 m2, assolellat. Molt maco! 

149.260 €

ARGENTONA - El Cros R 80511

Pis amb vistes al mar, 3 hab (abans 4), cuina offi -
ce, aa.cc i calef. A punt per entrar a viure!

145.000€

MATARÓ - Peramàs R 80499

Pis fantàstic de 3 hab, menjador amb balcó 
orientat a mar, aa.cc,  asc. Molt bon estat!

125.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 80175

Pis de mitja alçada, reformat  i amb 3 hab. Fin-
ca amb ascensor. No el deixi escapar!!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

340.000€

MATARÓ - Z. Marítima R 80503

Magnífic pis a 1ª línea de mar, 3 hab (1 suite), 
gran saló menj, pk a la finca. Impressionant!!

126.900€

MATARÓ - La Llàntia R 80497

Pis reformat amb molt de gust. 2 hab, cuina 
nova, wc, saló 24m2. Vine a veure’l, t’agradarà!!

145.000€

MATARÓ - Els Molins R 80296

Pb reformada, 3 hab i 2 locals per ampliar 
la vivenda, pati 26m2. Una gran oportunitat!!
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R 80511

MATARÓ - Ronda Prim, 82
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30
PREMIÀ DE MAR - Gran Via, 218

ALTRES OFICINES:
BADALONA, BARCELONA, GRANOLLERS
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