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L'UNIVERS DELS POCA-SOLTES
Repassem qui és qui al Carnestoltes de Mataró arran de la
incorporació de la Mulassa, la nova figura de la ciutat
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OPORTUNIDAD
Ref. 12858 CERDANYOLA: Pocos vecinos
y reciente edificación. Vivienda casi nueva,
bien orientada y sol. Vistas despejadas. Fácil aparcamiento. Salón comedor, cocina
integr. Galería 2 dor.m., arm. empotr. Baño
completo. Galería/balcón posterior. Suelos
gres. Puertas cerezo. Excelente compra!!!

121.000€

T

DÚPLEX REFORMADO

Ref. 11782 JTO. PL. PINTOR CUSACHS: Bonito
piso dúplex, gran metraje, con ascensor. 120 m2, estancias 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.!!!

189.000€

T

147.000€

T

RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 12828 JTO. CABANELLAS: Bonito piso
perfecto estado, mejor que nuevo. 77m2, salón comedor de 22m2 con balcón. Cocina office nueva. 2
dormitorios dobles. Baño completo. Buenos acabados, 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

EN CALLE TRAQUILA
Ref. 12755 CENTRO-Z/MARÍTIMA: Piso 95m2
en finca con buena imagen y pocos vecinos. Ascensor, 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

253.000€

MEJOR QUE NUEVO

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS

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

205.000€

LOCAL COMERCIAL

Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local cial 86m2
muy bien situado frente policía nacional y ambulatorio. 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 despachos y abajo 2 dependencias más ideal almacén.

T

¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ
UN REGAL

Ref. 12734 Z/PL. FIVALLER: Planta baja perfecto estado, mejor que nuevo. Seminuevo, pocos
años. Ascensor. 68m2 + 4m2 de trastero. Esquinero 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!

168.000€

T

ESPECIAL POR CARACTERÍSTICAS

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

240.000€

T

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 camiones. Aparc. clientes (4 vehículos) Vado permanente Altura 4 mts. Rectangular. Vestuarios.
Instal. compresor. Acumulador tarifa nocturna. 2
persianas mecán. Alarma. 2 baños (1 con ducha).

197.000€
90.000€ T
TAN SOLS PER ENCARREGAR-NOS
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.
Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82
info@sucasa.es
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Les portades

Foto antiga

El tercer Pellofa

De fa 25 anys

Per aquest divendres està prevista l'arribada a Mataró del 40è
Pellofa. Així és com es coneix el Rei
del Carnestoltes de la ciutat des del
primer any en què el Gremi de la
Carnestoltada va fer una figura de
palla que simbolitzava el monarca dels poca-soltes. Eren temps
de transició política i, a Mataró,
també d'efervescència de la cultura popular. El grup de joves del

Foment va ser la llavor a partir
de la qual es van crear les actuals
festes de Carnestoltes i Les Santes.
El tercer Pellofa, el de l'any 1980,
va ser un dels pregons més seguits
i va governar a la ciutat de la mateixa manera que ho farà el seu
descendent aquest any, abans que
s'advingui el Dimecres de Cendra
i s'oficiï el seu Enterrament.

JOIA DE LA CORONA
Mataró estrena amb una festa la Biblioteca Antoni
Comas i hi confia en fer un salt endavant
Carnestoltes amb Rua i Ball
NÚMERO 1565

ANY XXXII

Del 8 al 14 de febrer de 2013
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Dilluns, l'acte de lliurament

El pròxim dilluns 12 de febrer a les 20h tindrà lloc la cerimònia de lliurament
per conèixer qui és el mataroní escollit a través de la votació popular

Ja està tot a punt per conèixer el guanyador del 'Mataroní
de l’Any' 2017, un reconeixement al qual enguany opten
Carles Estapé, Jaume González i, per últim, Julio Naveira.
L’acte de lliurament tindrà lloc el dilluns dia 12 a les 20h al
Casal l’Aliança i comptarà amb la presència de l’alcalde,

Obertura mdla 1,2,3,4.indd 2

David Bote, el qual farà entrega del primer premi.
La victòria es decidirà a través de la votació popular
entre els mataronins i mataronines. Fins a les 24h de diumenge es pot aprofitar el termini perquè els tres finalistes
sumin el màxim de suport.

07/02/2018 15:29
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Qui hauran decidit els mataronins que mereix guanyar? Fins
al diumenge dia 11 de febrer a
les 24h tothom pot emetre fins
a un vot diari a través de les vies
habilitades: per Facebook, presencialment a les oficines del Tot
Mataró i mitjançant la pàgina
web www.mataronidelany.cat

Acte obert a tothom
De totes les propostes que els mataronins van fer per correu electrònic
al Tot Mataró, els organitzadors del
certamen, els col·laboradors externs
del mitjà local van valorar quins 10
mataronins mereixien entrar en la
votació. La primera fase de la votació
va servir per determinar quins tres
candidats mereixien passar a la final,
l’última fase del certamen.

Carles Estapé, president d’Òmnium
Cultural Maresme, Jaume González, un
activista del voluntariat i, per últim, Julio
Naveira, Degà del Col·legi d’Advocats, són
els tres mataronins que opten a la victòria.
L’acte del ‘Mataroní de l'Any' el presentarà la periodista Laia Mulà i començarà dilluns 12 a les 20h al Casal
l'Aliança (Carrer de Bonaire, 25). Al final
de l'acte hi haurà un petit refrigeri per
a tothom gentilesa de Forn l'Espígul i
Caves Pere Ventura. L'acte és obert a
tothom i es podrà seguir en directe per
les xarxes socials del Tot Mataró i a través de Mataró Audiovisual,
en directe a la ràdio i en
diferit per televisió.
A més dels tres finalistes, l'acte servirà per reconèixer la resta de candidats del certamen
que també estan convidats a l'acte per
recollir el seu diploma acreditatiu.

VOTACIÓ FINAL MATARONÍ 2017:

Obertura mdla 1,2,3,4.indd 3

COL·LABOREN

PATROCINA

ORGANITZA

Termini: Del l'1 a l'11 de febrer.
Acte de lliurement: 12 de febrer a les 20h. Entrada gratuïta amb piscolabis.

07/02/2018 15:29
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Fins diumenge a
la mitjanit
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
Aquest diumenge a la mitjanit es tancaran les votacions del Mataroní de l'Any, a escasses hores de saber
el guanyador. 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
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, confirmar el vot responent al mail automàtic de confirmació que es genera.

Obertura mdla 1,2,3,4.indd 4

escaneja
el codi:

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 a
element neuràlgic d'Òmnium una aposta per la
cohesió social del país a través de la llengua i la
cultura catalana, més enllà de la implicació en el
moviment independentista.

07/02/2018 15:29
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Jaume Gonzàlez

Julio Naveira

ACTIVISTA DEL VOLUNTARIAT

DEGÀ DELS ADVOCATS

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.

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

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

• 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.

Obertura mdla 1,2,3,4.indd 5

Nous serveis Nova ubicació
C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró
T. 93 790 61 73

637 509 776

www.montserratcabre.es ·

·
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ERC dirà 'no' al pressupost
perquè desconfia del govern

Detenen una jove
en una operació
antigihadista

Denuncien que els sis regidors del PSC “actuen com
si fossin 20, amb actitud esquiva”

La noia, de 19 anys, estaria
altament radicalitzada

Els quatre regidors d’ERC al Ple
de l’Ajuntament han estat, els dos
darrers anys, un punt de suport als
pressupostos municipals. No serà
així de cara als comptes d’aquest
2018. ERC vol fer patent “un evident clima de desconfiança amb
el govern municipal” com el va
definir Francesc Teixidó i votarà
en contra de la proposta de l’executiu socialista. Els republicans
treballaran les diferents esmenes
però emmarquen la seva oposició
als comptes en l’actual tessitura
política entre grups municipals
mataronins. “La confiança no hi és
i veiem una actitud esquiva, de no
informació per part d’un govern de
només sis regidors que actua com
si tingués una majoria còmoda

4
Amb quatre regidors, el
d'ERC és el tercer grup
municipal del Ple després
de PSC i CiU

de 20; no ho entenem”, explica el
portaveu republicà.
ERC canvia l’abstenció pel 'no'
de cara al Ple Municipal d’aprovació de pressupostos. Ho fa, adverteixen els quatre electes, cansats
d’una manera de fer del govern
“que prioritza l’anunci públic i
després no concreta i no informa
de les coses”. La llista de temes
que Teixidó va posar sobre la taula és llarga i n’abraça de diferents
com el Corte Inglés, l’ampliació de
Mataró Parc, la gestió comercial del
Centre o el trasllat de la biblioteca
de la Fundació Iluro: “Són temes
que es van diferint, dels quals no
se’ns parla o ens n’assabentem
per la premsa”.
ERC mantindrà el paquet d’allegacions i intentarà que es concretin diferents de les demandes
que ja van ser estimades en els
dos anys precedents. Lamenten
que el PSC “no ha tingut un interès especial en pactar un suport al
pressupost” i vetllaran per “seguir
demanant que els temes s’afrontin,
es debatin i es parlin. | C.C.

Els quatre regidors d'ERC, en roda de premsa

Tot 1 ciutat erc + gihad.indd 2

Cugat

L'arrestada sortint del pis

ACN

La Guàrdia Civil va detenir dimecres una jove d'uns 20 anys a
Mataró, acusada per la seva presumpta vinculació amb el terrorisme gihadista. La investigació, però, continua oberta i ara
s'analitza quin era el seu grau de
radicalització.
Durant tot el matí, diverses
dotacions de la Guàrdia Civil
van escorcollar el domicili de la
dona, al carrer Garrotxa del barri
de Cerdanyola de la capital del
Maresme, d'on van endur-se ordinadors i diversa documentació.
El dispositiu, que es va iniciar pels
volts de les set del matí, va acabar
poc abans del migdia, davant una
important expectació veïnal. | Red

Desplegament a Cerdanyola

ACN

07/02/2018 16:53
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Un videojoc mataroní ajuda a diagnosticar
el TDAH en infants

El videojoc creat a Mataró que ajuda per al CSdM

Cedida

Aquest nou sistema de detecció del trastorn creat al CSdM examina el moviment
de fixació dels ulls davant de diferents estímuls visuals
Salut: Redacció

El Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
no disposa, fins ara, d'una prova
objectiva i específica per al seu
diagnòstic. Un equip de l'Hospital
de Mataró, en col·laboració amb la
Universitat de Barcelona i l'ICREA,
acaba de validar l'eficàcia diagnòstica d'un programa informàtic en
forma de videojoc que redueix el
temps de diagnòstic i n'augmenta
l'objectivitat.

La vergència ocular
L'ésser humà realitza un petit moviment dels ulls, ràpid i involuntari, quan fixa la seva atenció en
alguna tasca. Aquest moviment
es modula de forma automàtica i
inconscient, en funció de l'atenció
amb què ens concentrem en una
tasca. Científics de la Universitat
de Barcelona i de la Institució
Catalana d'Investigació i Estudis
Avançats (ICREA) van descobrir
fa anys que la vergència ocular
podia ser un marcador del TDAH,
perquè en els nens diagnosticats
la seva modulació és inferior a la
dels nens sans.

Tot 2 ciutat tdah.indd 2

L'equip de Salut Mental del
Consorci Sanitari del Maresme
ha liderat l'estudi de validació
en el que han participat diversos
centres d'investigació, universitats i hospitals de Catalunya i dels
Estats Units (Siracusa). A l'estudi,
tres grups (un de nens sans, un de
nens ja diagnosticats de TDAH i
un tercer de nens amb altres trastorns d'atenció o aprenentatge)
van realitzar una sèrie d'exercicis
a l'ordinador mentre es gravava el
moviment dels seus ulls.

El resultat
Els infants amb TDAH van mostrar
una disminució significativa en
els moviments oculars, que clarament es diferenciava dels nens
sans o amb altres tipus de trastorns. Segons aquests resultats, la

L'Hospital de Mataró

Vergència Cognitiva ha demostrat
ser una eina vàlida, específica, no
invasiva i accessible que aporta
objectivitat i fiabilitat al diagnòstic
clínic del TDAH en nens i nenes.

La dificultat del diagnòstic
El TDAH té un origen neurobiològic però el seu procés diagnòstic és eminentment clínic, és
a dir, es basa en l'exploració dels
símptomes mitjançant entrevistes
amb el pacient, dades relatives a
la seva història mèdica i familiar
i informació de l'escola. El procés
és, per tant, complex i laboriós.
El grau de certesa del diagnòstic
pot ser insuficient, especialment
en els casos lleus o quan apareixen altres trastorns alhora. Aquest
fet pot afavorir un infradiagnòstic
del trastorn o un sobrediagnòstic.

Arxiu

07/02/2018 16:55
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A

taul a

Comoditat a
domicili
Text: Redacció

Aquesta setmana al Tot a Taula
volem parar especial interès a l'auge del menjar i els serveis gastronòmics a domicili. Aquella vella
associació d'idees dels noranta en
què només les pizzes de dubtosa
qualitat anaven amunt i avall ha
donat pas a una actualitat en què
proveïdors, restaurants o comerç
saben que oferir la possibilitat de
rebre el gènere a casa catapulta
les seves possibilitats.
Amb l'aliança de les noves tecnologies i la comoditat de ser a casa,
ens trobem a pocs clics i també
pocs minuts de poder disposar a
casa del plat que desitgem o dels
ingredients que necessitarem per
cuinar-lo nosaltres.

Les Apps

EL MILLOR
ALIAT

Sense cap mena de dubte, si hem d'anar a buscar un aliat perfecte per a la comoditat de rebre a casa tot el que volem farem
bé de conèixer el mercat d'aplicacions de telèfon intel·ligent que
ens faciliten la compra o l'àpat. És la cultura 'Amazon' en què si
no m'ho pots dur fins a casa no m'interessa, en aquesta ocasió.
Una de les destacades és Deliveroo, que suma cada setmana
nous establiments a disposició. La més coneguda, segurament,
segueix sent Just Eat. Remena i escull la teva!

Tot a taula 1807_OK.indd 2
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MENJAR A
DOMICILI

taul a

L’agricultura més
compromesa amb
l’Hort d’en Dídac
L’Hort d’en Dídac representa l'actualització
d'un projecte de pagesia familiar a Mataró
Des del 2010 a casa d'en Dídac es dediquen a fer
una agricultura que vetlla per la salut del consumidor per no utilitzar productes químics en el conreu.
Cal destacar que des del 2013 estan certificats com a
productors ecològics pel CCPAE. Des de l'Hort d'en
Didac miren de fer una agricultura de temporada,
amb criteris de sostenibilitat i respecte màxim per la
terra i l'entorn. Cosa que fa que els conreus creixin
rústecs, saludables i donant els màxims nutrients als
fruits se'n cullen. Procediment que arriba al nostre
paladar en forma de gust i frescor. I per acabar-ho
d'arrodonir, socialment contribueixen a la inserció
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual
arran d'un conveni de col·laboració amb la Fundació
Maresme des de Can Parcala.
A l’Hort d’en Dídac s’hi poden trobar verdures i
hortalisses variades com, per exemple, carxofes, pèsols, enciams, coliflors, cols, deliciosos tomàquets

Tot a taula 1807_OK.indd 4

de pometa, xerri i cor de bou de temporada. A més,
també conreen una fruita de clar segell maresmenc:
la maduixa.

Distribució a mida
Els productes de l’Hort d’en Dídac es poden obtenir
per diverses vies, la primera de les quals és la distribució a domicili per tot el Maresme i la ciutat de Barcelona. També es poden comprar a la parada fixa situada
a l’interior del mercat de la plaça de Cuba de dimarts
a divendres de 7h a 14h i de 17h a 20h i els dissabtes
al matí. Per últim, cal recordar que ofereixen servei de
venda directa al públic a la finca situada al Torrent de
les Piques número 56, de dilluns a divendres de 9h a
14h i de 16h a 19h.
Cal destacar que les comandes es poden fer en línia
i estan disponibles per a particulars, restauradors i
altres col·lectius com els menjadors escolars ecològics.
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Superaliments, una aposta segura
Contingut ofert per Veritas
Un superaliment és aquell que té propietats
nutricionals superiors als aliments comuns i, per
tant, aporta més beneficis curatius i medicinals.
Està demostrat que la seva presència en una dieta
equilibrada és profitosa tant a nivell físic com
emocional. Estem davant d’una categoria especial
d’aliments que es troben de forma natural a la natura des de fa segles. Prevenen i tracten malalties,
aporten energia, enforteixen el sistema immunològic i són de fàcil absorció.
Cúrcuma: Antibiòtic natural. Pertany a la família del
gingebre i forma part del popular curri. Pots afegir-la
a amanides, sopes, salses, sucs de fruita, com a adob
per carns i peixos. És molt coneguda per les seves
propietats antiinflamatòries i està considerada com
un veritable antibiòtic natural. Ajuda a calmar el mal,
protegeix el fetge i la vesícula biliar i té un altíssim
contingut en ferro. Convé barrejar-la amb pebre negre.
Kale: nutritiva i antioxidant. La col kale o arrissada
és molt coneguda a causa del seu alt poder nutritiu.
Aporta més calci que la llet i més ferro que la carn,
juntament amb vitamines A, C i K. Igualment, és
antiinflamatòria i antioxidant, protegeix la vista i contribueix a prevenir el càncer i l’Alzheimer.
Azaí: desintoxicant i digestiu. La polpa del azaí posseeix una de les majors concentracions de flavonoides
i antioxidants del regne vegetal. Només cal afegir una
cullerada de pols d'azaí a batuts de fruites, begudes
vegetals, iogurts o quefir per notar-ne els efectes. És
un gran desintoxicant i afavoreix la digestió. També
redueix els nivells de colesterol.
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Baies de goji: font de joventut. Són un dels aliments
més nutritius del planeta, atès que contenen 19 aminoàcids (alguns essencials), minerals, vitamines i fitonutrients. Consumides en pols es poden prendre amb els
cereals de l’esmorzar, batuts, iogurts… Són molt riques
en carotenoides i antioxidants, el que contribueix a
protegir la vista i frenar l’envelliment cel·lular. També
ajuden a la crema de greixos.
Herba de blat: energètica i depurativa. Gran purificadora, l’herba de blat és molt eficaç per a alcalinitzar la
sang i augmentar la vitalitat. És un aliment 3 vegades
més proteic que la carn, i conté un poderós antioxidant
que inhibeix la formació dels radicals lliures.
Alga espirulina: l’aliment del mil·lenni. Font de proteïna natural, cal incloure'l a poc a poc en la dieta, ja sigui
en batuts, salses, adobs, guisats… Conté grans quantitats
de clorofil·la, un poderós anticancerigen, energitzant,
depuratiu i regenerador cel·lular. Entre les seves qualitats
destaquen la neteja de la sang i la millora de la flora
intestinal, així com la seva alta aportació de ferro.
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CONCURS

#totataula
lacuinadegaudir

guanya el menú
de dissabte per a 2
de gaudium

E

l concurs d'Instagram del #totataula està
fent furor. Cada setmana són més els
"igers" maresmencs que no dubten a immortalitzar els plats que elaboren o que es cruspeixen en algun dels restaurants. Participar és
molt fàcil, tan senzill com etiquetar les teves
fotografies amb #totataula i podràs optar a
alguns dels premis setmanals dels nostres
restaurants col·laboradors.
ariadnaspace

guanya el tast de
pernils i formatges
a tubau xarcuters

Aquesta setmana tenim quatre premis més!
Menú de nit per a 2 persones
a Portobello.
Port de Mataró s/n.

Menú degustació per a 2 persones
divendres nit a La Mueta.
Via Europa, 17 (Mataró).

Menú per a 2 persones
al Pati Guanyabens.
Carrer Barcelona, 33 (Mataró).

Menú de tapes per a dues persones,
a la nit al Caña aquí!!
Plaça de Catalunya, 9
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TRUITA DE
LA RECEPTA
QUE NO FALLA
PASTANAGA
I CURRI
TEMPS:

PRODUCTE

ECO

FIRA BIOFACH

15"

DIFICULTAT:

Fàcil

INGREDIENTS:
•
•
•
•

2 pastanagues.
1 ceba.
4 ous.
Oli, sal i curri.

PREPARACIÓ:
1. Pelem la ceba i les pastanagues i ho ratllem tot.
2. En una paella amb una mica d'oli al fons hi posem la ceba
i la pastanaga ratllada a foc mig. La tapem i la deixem que
es cogui a poc a poc. Hi posem una mica de sal i un parell de
cullerades de curri.
3. Quan notem la pastanaga i la ceba ben tova ja podem
tancar el foc.
4. Busquem una paella més petita amb garantia de fer truites,
o sigui que sabeu segur que no s'enganxa i hi posem la meitat de la pastanaga i la ceba.
5. Batem dos ous amb una mica de sal.
6. Posem la paella al foc i quan estigui ben calent hi tirem
els ous batuts. Esperem que es faci la crosta dels costats i
barregem la truita pel mig, fent que l'ou cru vagi cap a sota
i es vagi coent. Finalment la deixem un moment i hi posem
un plat pla a sobre i agafem el mànec de la paella amb una
mà i amb l'altra subjectem el plat de sobre per tombar-la i
quedar-nos amb la truita dins el plat i la paella buida. Posem la paella al foc i hi afegim un rajolí més d'oli i hi tirem
la truita deixant-la lliscar des del plat pel costat que encara
està líquida. Abaixem el foc i deixem que es cogui l'ou
7. Quan la veieu cuita la podeu emplatar.

recepta de: blocdelamami.blogspot.com
Vols que una recepta teva aparegui en aquesta
secció? Envia'-la a totataula@totmataro.cat!
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B

ioFach 2018 Nuremberg
és la gran ﬁra europea
d'agricultura ecològica-orgànica i serveix cada any per
mostrar les últimes novetats
i innovacions relacionades
amb el sector. És una cita que
transcendeix perquè s'hi donen cita els millors professionals, especialistes i empreses relacionades amb el sector
en els seus diferents vessants.
BioFach 2018 Nuremberg sota el
patrocini de l'IFOAM (Federació
Internacional de Moviments
d'Agricultura Orgànica), serà
una ﬁra en la qual s'aplicaran
criteris d'admissió per garantir
la qualitat elevada i constant
dels productes en exhibició. La
ﬁra celebrarà aquest any una
nova edició en aquesta ciutat
alemanya ben aviat, dels dies
14 al 17 de febrer de 2018 i les
instaŀlacions al recinte ﬁral
Exhibition Centri Nuremberg.
És el gran esdeveniment de referència dins del sector.
www.biofach.de
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Cinc escoles estalviaran per la
pobresa energètica

Condemnen Mataró
Bus a readmetre a
José Antonio Lara

Reduiran els consums en electricitat, climatització i
aigua durant el mes de febrer

El membre de CCOO havia
estat acomiadat

Cinc escoles de Mataró s'han
proposat aplicar durant el mes de
febrer diferents mesures d’estalvi
energètic amb la voluntat que es
tradueixin en recursos econòmics
per lluitar contra la pobresa energètica. Aquests centres són l'Escola
Antonio Machado, l'Anxaneta, Les
Aigües, el Tomàs Viñas i, per últim,
el Montserrat Solà.
Es tracta d'un projecte amb dos
objectius principals: sensibilitzar
sobre les repercussions de l’excés
de consum energètic davant els
alumnes i la ciutadania aplicant
bones pràctiques i, en segon lloc,
aconseguir uns estalvis que tindran
finalitat social.

La primera prova
Durant l’any passat, quatre equipaments municipals de Mataró van
participar amb onze ajuntaments
més a la 2a Marató d’estalvi energètic. Després dels bons resultats de
la primera iniciativa, l’Ajuntament
impulsa en solitari la nova campanya d’estalvi energètic, centrada
només a les escoles. Cal destacar,

però, que el 100% de l’estalvi que
generin els centres participants es
destinarà a combatre la pobresa
energètica al municipi.

Com ho faran?
La idea és que les cinc escoles redueixin els consums en electricitat,
climatització i aigua durant el mes
de febrer, comparant el consum
amb el dels últims tres anys (2015,
2016 i 2017). Per aconseguir-ho,
es proposen fomentar les bones
pràctiques de consum energètic
buscant la implicació d’alumnes,
professors i treballadors. Algunes
d'aquestes pràctiques seran la reducció de les hores de climatització, l'apagada total dels llums
quan no siguin necessaris, ajustar
les cisternes dels inodors per reduir els litres d'aigües en tirar la
cadena, etc.
L’Ajuntament farà un control
setmanal del consum d'energia i
destinarà l’estalvi econòmic aconseguit a accions de lluita contra la
pobresa energètica dels ciutadans
de Mataró. | Redacció

L'Anxaneta és un dels centres que sumaran contra la pobresa energètica
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Arxiu

Mataró Bus

Arxiu

L’empresa que gestiona Mataró
Bus haurà de readmetre a José
Antonio Lara. Així ho estipula la
sentència del judici realitzat el
passat 26 de Febrer on el jutge titular del Jutjat Social número 2 de
Mataró admet la demanda interposada pel treballador, mitjançant
el Gabinet Tècnic jurídic del sindicat Comissions Obreres i dirigida contra l’empresa Corporación
Española de Transporte, SLU.
El comunicat de CCOO celebra
aquesta decisió: “Volem felicitar al
company José Antonio Lara, que
davant la incertesa del seu futur,
no ha volgut atendre la voluntat
de l’empresa 'd’arreglar' la situació que ella mateixa havia produït
mitjançant una indemnització per
sobre dels límits legals. El company
Lara, fent fefaent la seva coherència, reclama tornar al seu lloc de
feina, on continuarà defensant
els interessos de la plantilla i, com
sempre, la qualitat del servei per
als usuaris”.
En el mateix text, CCOO mostra
mà estesa per millorar el servei de
Mataró Bus i demana “la normalització de les relacions laborals al si
de l’empresa, actualment contaminades i perverses amb un clima
laboral insofrible”. | Red
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Jordi Marquès, nou President
dels Capgrossos de Mataró

Diumenge de
protagonisme animal:
els Tres Tombs

L'assemblea reelegeix Cugat Comas de cap de colla i
situa el creixement social i casteller com a objectiu

L'acte tradicional repeteix
recorregut

Jordi Marquès Palmer és, des de
divendres passat, el nou President
dels Capgrossos de Mataró.
L'assemblea ordinària de la colla
castellera va escollir per unanimitat el successor de Xevi Castellví,
que ha ostentat el càrrec durant
dos anys. Marquès acumula una
important trajectòria a la Junta de
l'entitat on ha exercit de tresorer i,
aquest darrer any, de vicepresident.
Al costat d'un equip renovat amb
Albert Pous de vicepresident, el
nou mandatari va situar com a
principal objectiu del seu mandat
reforçar el vincle amb la ciutat i
la comarca.
En aquest sentit, la colla vol
acostar-se al teixit associatiu i
poder créixer socialment gràcies

1
Marquès s'estrena en
el càrrec amb un equip
que combina veterania i
joventut

a una major identificació amb tot
Mataró i el Maresme.

Any de Concurs
En l'apartat tècnic, els socis van renovar la confiança en Cugat Comas
com a cap de colla. Comas va assegurar als assistents a l'assemblea que “cal fer créixer la colla
des d'un punt de vista casteller,
social i humà” i va situar la consolidació en la gamma extra com
el principal objectiu casteller. En
aquest sentit, també, va advocar
per intentar ampliar la gamma de
castells i mantenir una alta exigència al llarg de tots els mesos del calendari. Aquest 2018 vindrà marcat
per la celebració, el 7 d'octubre,
del Concurs de Tarragona. | Red

8
Castellerament el
llistó està alt: el 2017 es
va acabar amb 8 gamma
extra descarregats

Jordi Marquès, a l'assemblea de l'entitat, divendres passat

Tot Cultura 3 Tombs + Marquès.indd 2

Cedida

Els Tres Tombs

Daniel Ferrer

Aquest diumenge, enmig del
Carnestoltes, Mataró celebrarà la
tradicional festa popular dels Tres
Tombs amb motiu de la festivitat
de Sant Antoni Abat, patró dels
animals domèstics, amb la participació de carruatges i cavalls
vinguts de diferents poblacions
de la comarca. Ja fa força diumenges que es viuen els Tres Tombs
al Maresme i en aquesta ocasió li
toca a la capital.
Així, d'11:30 a 12h els carros de
transport, carruatges de passeig,
genets i diversos animals de companyia es concentraran al Nou Parc
Central. A les dotze la comitiva
sortirà del Nou Parc Central, començant un recorregut que seguirà
pel carrer del Parc, el Caminet de
les Vinyes, la Muralla del Tigre, la
Muralla de Sant Llorenç, la plaça
de Santa Anna i la Riera. El segon
i el tercer tomb giraran pel carrer d’Argentona per baixar per la
Muralla del Tigre i la Muralla de
Sant Llorenç i passar de nou per
la plaça de Santa Anna i la Riera.
El recorregut acabarà al Nou Parc
Central.

Benedicció de mascotes
La tradicional benedicció dels animals domèstics es farà a la Riera
a l'altura del Cor de Maria. | Red.
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Un ball ben esbojarrat,
com toca per Carnestoltes

Els Seikos actuaran al ball

al ritme de Zoom Musiqueta, un
grup de joves mataronins que fan
ballar amb tot el públic a ritme
d'ska i reggae.
Després Seikos, un grup vingut
des del Sant Feliu de Llobregat,
faran moure el cos a tots els assistents amb les seves versions.
Finalment, el discjòquei PD
Posdata serà l’encarregat de tancar la festa passada la mitjanit.

Arxiu

L'Esplai Garbí torna a organitzar l'acte popular de
referència, aquest dissabte a la Plaça de Santa Anna
Un any més, l'Esplai Garbí agafa la batuta de la festa més boja
de l’any organitzant el Ball de
Carnestoltes de Mataró el dissabte
dia 10 de febrer. Després de l'èxit

C12 Cultura Ball.indd 1

de les passades edicions, s’han
proposat tornar a garantir una nit
plena de festa, enguany per segona
vegada a la Plaça Santa Anna. La
vetllada començarà a les 21:30h

La disfressa més original
Al llarg de la nit de dissabte tothom
qui ho desitgi podrà participar en
el concurs de disfresses que gestionaran els organitzadors de la festa.
Per inscriure’s cal demanar-ho a la
barra i adquirir, com a mínim, una
consumició. Cal desatacar que la
barra oferirà refrescos, cervesa i
combinats a preus populars per
acompanyar la gran festa. | L. Mulà
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VERSIONS FESTIVES,
AMB EL GRUP MALAMANERA
Dissabte

10

de febrer
0.30h //
Sala Privat (c. Francesc
Layret, 16. Mataró) //
Entrada: 7 euros.

E

l concert tribut de Privat
d’aquest dissabte serà la
formació musical Malamanera,
un grup d’Andalusia amb molt
de ritme que farà moure l’esquelet a tots els seus assistents com mai. Per celebrar
el Carnestoltes, la festa més
esbojarrada de l’any, aquest
grup format per cinc músics de
primera portarà un directe ple
de bromes, aportant un estil
rumba-reggae a totes les versions d'artistes com Peret,
Antonio Flores, Gipsy Kings,
Rafaela Carrá, etc.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Música & Llibres
Divendres 9 febrer / 20.30h /
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar)
Residències musicals pels joves
músics de Vilassar de Mar. Concert
acústic del solista Kopil Roca.

Daniel Cros
Dissabte 10 febrer / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert del cantautor amb el disc
"No me falles tú".

Whisky Preachers
Dijous 15 febrer / 20h / L'Arc Cafè
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Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró)
/ Taquilla inversa.
Concert de versions de rock, soul,
funk.

TEATRE I DANSA //
'Buonasera, signorina'
Dies 10 i 11 febrer / Dissabte 21h
i diumenge 18h / Teatre Seràfics
(c. de la Torre, 78. Arenys de Mar)
Obra de teatre còmica en 2 actes,
a càrrec del GACX.

'Retalls'
Diumenge 11 febrer / 18.30h
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) /
XIV Mostra de Teatre Amateur.
Representació a càrrec del grup
"La Laguna Teatre" de Sils.

INFANTIL //
Biblioteca Pompeu Fabra (pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 9 febrer / 18h: Club
dels Setciències: "La gent gran i
la 3a edat", nois/es de 8 a 12 anys.
Dimarts 13 febrer / 18h: L'Hora
del Conte: 'El meu gran arbre', de
Michaël Jacques Goldstyn.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 9 febrer / 18h: El
conte de la rotllana: "Especial
Carnestoltes".
Dimecres 14 febrer / 17.30h:
Art Time Especial Carnestoltes:
"L’enterrament de la Sardina".
Dijous 8 febrer / 17.30h: Dijous a
la Biblio: "Brunilda i la casa encantada", de Valerie Thomas.
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MÚSICA /

ESPECTACLE /
'Avui parlo de mi'
Dijous 15 febrer / 19h / Biblioteca
Antoni Comas (Mataró)
Lectura dramatitzada amb motiu
de l’Any Manuel de Pedrolo 2018
basada en els Diaris de l’escriptor.
Text: Jordi Malé. Direcció: Pere
Anglas. Intèrpret: Òscar Intente.

Jazz Clap
Dijous 15 febrer / 21.30h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) /
Anticipada+sopar: 12€. Taquilla: 5€.
Jam Session amb la participació
especial de la vocalista Susana
Sheiman, i els membres de l’Associació Jazz Maresme.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'

'Els tres porquets es caguen
de por'

Buc de contes: 'Contes de les
mil i una llengües'

Diumenge 11 febrer / 18h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Entrada: 5€.
Espectacle a càrrec de la cia.
Samfaina de colors, per a infants
a partir de 3 anys.

Dijous 15 febrer / 17:30h / Buc de
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració de contes participativa, en
diverses llengües maternes.

'Filem un dibuix'

'El Rei Carnestoltes i la Vella
Quaresma'

'Història del protestantisme
als països catalans'

Diumenge 11 febrer / 12h / Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar. A través d'una
sèrie de jocs i activitats plàstiques
coneixerem els artistes Eduard
Alcoy i Joan Hernández Pijuan.

Dimecres 14 febrer / 18h /
Biblioteca Antoni Comas (C. de
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Conte de Núria Figueras i illustracions d'Andrés Cañal, a càrrec de Josep Roca.

Divendres 9 febrer / 19.30h / Sala
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa 61. Mataró)
Conferència de Josep-Lluís CarodRovira, llicenciat en filologia catalana i escriptor.

Dissabte 10 febrer / 18h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques
de la Nau Gaudí. Activitat lúdica
destinada a famílies amb nens i
nenes de 5 a 12 anys.
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XERRADA /

ACTE /
Gala Mataroní de l'Any 2017

Vermuts joves: 'Jordi Borràs'

Dilluns 12 febrer / 20h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Entrada lliure, obert a tothom.
Acte on descobrirem el guanyador
del premi popular organitzat pel
Tot Mataró, reconeixement a tots/
es els candidats/es i piscolabis.

Dissabte 10 febrer / 12h /
Òmnium Maresme (c. Argentona, 59, baixos. Mataró)
Conversarem amb Jordi Borràs
és il·lustrador, fotoperiodista i
membre del Grup de Periodistes
Ramon Barnils.

'Vols saber què està passant?'

'Una mà de contes matemàtics'

Divendres 9 febrer / 19.30h / Casal
de Llavaneres (Avda. Catalunya,
56. Sant Andreu de Llavaneres)
Xerrada a càrrec de Vicenç Partal,
director del diari digital VilaWeb,
sobre l'actualitat política catalana.

Dijous 15 febrer / 19h / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró)
Conferència de Carme Aymerich.
Organitza: Associació de Professors
i Mestres de Matemàtiques.

'Tahilàndia, l’antic regne de
Siam'

'Restriccions per episodi de
contaminació'

Dimarts 13 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 coordinador del patrimoni de la UNESCO.

Dijous 15 febrer / 19h / Casa Capell
(Passeig Orfeó Mataroní, 15. Parc
Central, Mataró) / Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
Xerrada participativa per resoldre
dubtes sobre aquestes noves restriccions de trànsit.

'Els remences' - Història

'Vicenç Badia i Santamaria
(1914-1998)'

Dimarts 13 febrer / 18h / Sala
Josep Ma Galbany (c. Sant Roc,
2-6. Vilassar de Mar)
Conferència a càrrec de Rosa Lluch
Bramon, professora d’Història
Medieval a la UB. Aula d'Extensió
Universitària Vilassar de Mar.

Vens a la tertúlia?
Dimecres 13 febrer / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària amb "Morir a la
primavera", de Ralf Rothmann.

El documental del mes: 'L'hora
dels deures'
Dimecres 14 febrer / 19h / Cafè
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
/ Preu: 3€.
Projecció del documental, dirigit
per Ludovic Vieuille, en versió original en francès subtitulada.
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Dijous 15 febrer / 19.30h / Sala
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Presentació del llibre biogràfic del
músic mataroní, a càrrec de Manuel
Cusachs i Vicenç Mora.

TALLERS I CURSOS //
BiblioLab:
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
/ Gratuït amb inscripció prèvia
Divendres 9 febrer / 18h: "El llibre
animat", taller de narrativa fotogràfica per a infants de 6 a 10 anys.
Dissabte 10 febrer / 10h:
"Fotopoemes". Taller per a adults.
Dilluns 12 de febrer / 17.30h:
"Pinhole", construcció d'una càmera estenopeica amb materials
reciclats. Taller per a adults.

FESTES I FIRES //
Carnestoltes a Mataró '18
Divendres 9: 19.30h des de l’Ajuntament, cercavila 'Anem-lo a buscar!'.
20h Pati del Cafè Nou, Aparició d'en
Pellofa XL i cercavila. Tot seguit a
l'Ajuntament, Pregó.
Dissabte 10: 9h a la plaça Gran
i a la plaça de Cuba, Crida al
Ball de Gitanes amb els Diables
Atabalats de Cerdanyola. 11h des
del Pati del Cafè Nou, cercavila
cap al Ball de Gitanes. 11.30h Pl.
Santa Anna, Ball de Gitanes amb
Mestres del Gai Saber i la Cobla
Principal de la Bisbal, amb presència d'en Pellofa i la comitiva.
18h, Rua de Carnestoltes: Pl. de
Cuba, Pl. de les Tereses, Pl. Santa
Anna, La Riera, Pl. Espanya i Nou
Parc Central. 21.30h Pl. Santa Anna,
Ball de Carnestoltes, amb Zoom
Musiqueta, Seikos i PD Postdata.
Diumenge 11: 11.15h a l'Ajuntament,
"Despertem en Pellofa!". Tot seguit,
escapadeta a mig matí, cercavila
fins la pl. Santa Anna. 12h, Ball infantil de Carnestoltes amb el grup
Orelles de Xocolata.
Dimarts 13: 20h des de l'Ajuntament, Seguici de les últimes hores d'en Pellofa. 20.30h Pl. de la
Peixateria, Sant Sopar.
Dimecres 14: 17h a l'Ajuntament,
Capella Ardent. 19.30h fins a la pl. de
la Muralla, Comitiva Funerària. Tot
seguit, acte de comiat d'en Pellofa
XL i arribada de la Vella Quaresma.
A continuació, Acompanyament i
entronització de la Vella Quaresma.
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POESIA /
Perifèric Poetry: 'Alba. G' +
micro obert
Dijous 15 febrer / 21h / Cafè de
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) /
Taquilla inversa
Espectacle de micro obert de poesia, amb la participació especial
de la jove asturiana Alba. G.

Carnestoltes a Argentona '18
Divendres 9: 22h des de l’Ajuntament a la plaça Nova, Correfoc
dels Diables d’Argentona. 23h a
La Sala, Pregó de Carnestoltes. A
continuació, Ball de Carnestoltes
amb De Mortimers i el seu Live
Karaoke Show + Concurs de
Disfresses. Dissabte 10: 12h a la
Biblioteca d’Argentona, Taller infantil de Màscares. 17.15h de la pl.
de Vendre al Pavelló Municipal,
Concentració de comparses i
cercavila amb "La Gran Família".
18.30h, Ball Familiar i Animació
per la mainada... i més grandets
amb en Jaume Barri. Dimecres 14:
Dimecres de Cendra. 19.30h des del
Casal de Joves fins a la plaça de
Vendre, Comitiva Fúnebre del rei
Carnestoltes. 20h a la Pl. de Vendre,
Comiat del difunt Carnestoltes. En
acabar, Lloança a la Vella Quaresma
i sardinada Popular.

Carnestoltes a LLavaneres '18
Dissabte 10: 18h des de Ca l'Alfaro, Gran Rua de Carnestoltes i
concurs de Disfresses. 19.30h al
Poliesportiu Municipal, Ball de
Disfresses i premis. 21h, Festa Jove.
Dimecres 14: 17h plaça de la Vila,
enterrament de la Sardina, amb
crema d'en Carnestoltes i sardines
de brioix per a tothom.

Carnaval Arenys de Mar '18
Divendres 9: 20h Pl. del Mercat,
Pregó de Sa Majestat Carnestoltes.
22.30h CC Calisay, Ball de Màscares
dels Chickens Hoppers (preu 10€).
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ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana
Des de fora de Mataró
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h
Preu segons operador

Dissabte 10: 11h CC Calisay, Sessió
de maquillatge. 17h, Rua de
Carnaval. 19.30h pl. Església, Ball
infantil de Carnaval. 23h CC Calisay,
Ball de Carnaval. Dimarts 13: 10h
CC Calisay, Preparació escudella de
recapte. 19.30h CC Calisay, Concert
de Banda. 20h CC Calisay, tastet
Escudella de recapte. Dimecres 14:
19h pl. Església, Sortida comitiva
fúnebre. 19.30h CC Calisay, Lectura
del testament d'en Carnestoltes.
20h C.C.Calisay, Sardinada popular.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

>

Cerdanyola Pg. de Ramon

Tres Tombs

>

Molins C. de Nicolau

Diumenge 11 febrer / 12h / Mataró
Tradicional festa popular amb motiu de la festivitat de Sant Antoni
Abat, patró dels animals domèstics, amb la participació de carruatges i cavalls vinguts de diferents poblacions de la comarca.
Recorregut: Nou Parc Central, C.
del Parc, Caminet de les Vinyes,
Muralla del Tigre, Muralla de Sant
Llorenç, pl. Santa Anna i la Riera.

RUTES I VISITES //
Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 10 febrer / 18h / Ca l’Arenas (c. d’Argentona, 64, Mataró).
Visita guiada.

Salve Iluro. La ciutat romana
a través dels sentits
Dissabte 10 febrer / 18h / Des de
l'Ajuntament de Mataró (La Riera,
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vestigis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

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

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

'Els mitjons Molfort's i la publicitat racional'

INAUGURACIÓ /

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.

'La creació i el gravat'
Museu Arxiu de Can Caralt
(Sant Andreu de Llavaneres) /
Inauguració: divendres 9 de febrer
a les 19.30h. Fins al 4 de març.
Exposició de gravats i matrius de
l'artista José Luís Lázaro Ferré,
amb un estil molt personalista.

Biblioteca

'Col·lecció Bassat. Escultures
1911-1989'

'Joan Gelabert o Dalí Júnior.
La pintura del futur'

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Inauguració: divendres
9 de febrer a les 19.30h. Fins al
14 d'octubre.
Vuit dècades d'art a través d'escultures de més de 30 artistes.

Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 4 de març. Visita
guiada: dissabte 10 a les 19h.
Pintures i collages de l'artista
mataroní.

'Variacions'
Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 12 al 24 de febrer:
• Les llengües dels catalans. Les
llengües de Mataró.
Fins al 26 de febrer:
• 4t Concurs de Cartells de
Carnestoltes de Mataró.

Ateneu de la Fundació Iluro
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 25 de febrer. Visita guiada:
dimarts 13 febrer a les 19h.
• 'Manuel Cusachs. El pas del temps
(1947-2017)': dibuixos, pintures i
escultures.
Fins al 9 de març. Visita guiada:
10 febrer 18.30h i 11 febrer 12h.
• "Experiències matemàtiques.
Prohibit no tocar".

Pep Sivilla
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 28 de febrer.
Exposició de dibuixos i pintures.

Júlia Llob "Shinkirô"
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins a l'11 de febrer.
Recull de fotografies de les dues
col·leccions Thin i Flesh.
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Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 25 de febrer.
Exposició d'olis recents de l'artista
Tomàs Safont-Tria.

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

Antoni

Comas

(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins 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'.

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.

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

C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 25 de
febrer.
Pintures de Salvador Castellà.

49è Concurs Continuat de
Fotografia

'Forjats i fosa de Vilassar de
Mar'

Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29.
Mataró) / Fins al 14 de març.
Tercer i quart lliurament del concurs fotogràfic, de temàtica lliure.

Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 25 de febrer.
Fotografies Damià de Bas i Macià.

'Josep Puig i Cadafalch. Visió,
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1
d'abril 2018.
Visió interdisciplinària de l'obra
de Puig i Cadafalch.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
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. Diss. 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 1720,30 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
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79
T. COLL Sant Cristòfor, 1
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28
J. PLANA Pl. de Cuba
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
SUBIRANA Rosselló, 43
E. BARREDA c/Alemanya, 6

937 982 915
937 905 418
937 960 908
937 904 369
937 984 947
937 986 915
937 985 550
937 989 706
937 416 262
937 901 043
937 982 550
937 984 955
937 577 054
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
937 901 517
20,30. Diss de 9 a 14. Alarcón, 41
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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Estètica Científica i Benestar

Depilació Làser de Diode

Amb abonam

ent:

6 SESSIONS
D’ESQUENA
Et regalem:

6 SESSIONS
ESPATLLES

Les evidències garanteixen
els seus resultats!
S’aconsegueix una depilació:

Efectiva

Duradora

Permanent

Promoció de l’1 al 28 de febrer

Amb abonam

ent:

6 SESSIONS
DE CAMES
Et regalem:

6 SESSIONS
engonals
i aixelles

www. korrmataro .cat
Melcior Palau 8, Baix 1a Mataró (Barcelona) 93 798 08 45 / 638 55 63 44 info@korrmataro.cat
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Gent Gran
ACTIVITATS //
Conferència: 'La memòria personal i l’envelliment del cervell'
Dilluns 12 febrer / 17h / Casal de
gent gran de l’Havana (camí Ral,
163). Mataró)
A càrrec de Marina Roman, neuropsicòloga de l’Hospital de Mataró.
16è cicle d’activitats formatives
per a la gent gran.

LITERATURA: 'Màrius Torres,
una poesia estroncada prematurament. 1910-1942'
Dimecres 14 febrer / 18h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària. Conferència de Joan
Tres i Arnal, doctor en filologia catalana, escriptor i editor.

Conferència: 'La pèrdua i els
processos de dol'
Dijous 15 febrer / 17h / Residència
Laia (c. de Miquel Biada, 45.
Mataró)
A càrrec de la Sra Ainoha Videgain,
psicòloga de la Fundació Hospital.
16è cicle d’activitats formatives per
a la gent gran.

CASALS //
Casal de la gent gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Sortides: 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:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.
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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'Empordà. • 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). • SoparBall, 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.

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
fisiques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga,
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania,
Ceràmica, Dibuix, Fotografia,
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.

Sèniors
Wiki local
Una wiki local és un nou concepte
d'informació digital, que inclou el
contingut de tot el que passa, ha
passat i pot passar en la vida local,
incloent-hi aplicacions per a la seva
gestió i quin contingut es pot trobar en el seu corresponent portal
digital d'àmbit local.
Compta amb nombrosos documents, que poden ser acompanyats
de dades en format multimèdia, que
fan referència a l'àmbit local i són
de gran utilitat per a la ciutadania.
La seva principal novetat és la
possibilitat que qualsevol usuari pugui aportar i editar continguts. Això
democratitza la generació i difusió
de la informació, encara que també
es corre el risc de la propagació de
dades falses o tendencioses.
A més a més de comptar amb tota
classe de documents, també ho ha
de fer comptant amb les aplicacions
necessàries, per gestionar qualsevol
tipus de desenvolupament de la vida
local, des de fases inicials informatives, fins a la realització d'accions
finals i les seves avaluacions.
També ha de comptar amb diverses eines per revertir els atacs, des
de responsables que revisen i bloquegen certs articles sensibles per
evitar els conflictes, fins a sistemes
tecnològics que estan en condicions
de detectar de forma automàtica
actes vandàlics.
Per acabar, entre els administradors que formen part essencial
d'una wiki local, hauríem de fer
referència als que s'encarregaran
d'evitar que determinats usuaris
puguin editar continguts o als que
ho faran per verificar les identitats
dels usuaris, que sempre han d'incloure noms i cognoms.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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Apunts
psicològics
Perdó/Esperança/
Gratitud
PERDÓ és un sentiment humà, de
sensibilitat envers qui t'ha ofès de
veritat, no d'imaginació (que n'hi
ha molta, malauradament). No
és un terme només del món religiós sinó del món dels humans.
Perdonar / ser perdonat / perdonar-se. A més, no hem d'oblidar
que perdona qui pot, no qui vol.
També saber perdonar millora
la vida emocional i mental de la
persona que té aquesta capacitat.
ESPERANÇA és un sentiment
bàsic per poder viure. No debades
es diu: L'esperança és la darrera
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cosa que es perd. Esperança és
vitalitat. És l'alè: respiro i espero.
Esperança no és l'espera. L'espera
pot ser molt frustrant. I d'aquí: ràbia, enveja, odi. Posar massa alta
l'expectativa que no és esperança,
decep moltíssim. L'esperança no
es tanca en si mateixa, és oberta
als altres i per als altres. Al costat de l'esperança, la confiança.
Personalment, m'agrada parlar
més de l'Ésser Humà confiançal
i esperançador.
GRATITUD és un sentiment de
màxima sensibilitat que va contra la indiferència, egoisme, oblit.
Ser agraït, com es diu, és de ben
nascut. Saber donar les gràcies.

Reconèixer els detalls. Inclús en
l'àmbit professional, a més que és
el deure, també hi ha una altra sensibilitat d'agraïment: He fet el meu
deure, està molt bé expressar-ho,
però l'altra ha de poder percebre
que hi ha quelcom més. La nostra
societat no afavoreix l'agraïment:
Exigir el deure no es basa en el cor,
sinó només amb el cap.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Camí de la Geganta, 93 - MATARÓ
C. Gatassa, 6 - MATARÓ
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Del 9 al 15 de febrer de 2018

UN PAS DE GEGANT
Mentre el Boet assegura la classificació,
el Platges es manté viu en la lluita per la 4a plaça
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Àlex Gomà
Periodista El Tot Esport

No et posis el dit a la boca
La darrera polèmica de l'esport, sembla una broma

Agenda
CASA
WATERPOLO Div. Honor Fem.

Aquest dimarts estava mirant la
secció d'esports en una de les
televisions privades espanyoles,
sincerament no vull recordar-ne
el canal. Unes seccions en les que
habitualment només es parla de
futbol, cosa que ja no estranya a
ningú. El dia abans, però, s'havien entregat els premis als millors
esportistes de l'any, la Gala del
Mundo Deportivo, que van premiar
a Garbiñe Muguruza i Rafael Nadal
amb els seus guardons principals.
Dos tenistes extraordinaris que
enguany van arribar a compartir el
primer lloc mundial a la vegada.
Semblava per tant una gran ocasió per a la premsa per destacar
els seus mèrits, preguntar-los per
com afronten la nova temporada,
què destacarien l'un de l'altre, quin
és el torneig que els va costar més
de guanyar... Segur? Evidentment
que no.
El primer que vam sentir de la
seva boca en aquell resum esportiu
va ser... el què pensaven de la celebració de Gerard Piqué!

¿De veritat que la premsa no és
capaç de destacar res en posar el
micròfon a la boca dels dos millors
esportistes de l'any? No els hi fa
vergonya? Les respostes dels tenistes, lògicament, no tenien massa
interès. Evidentment tenen dos
dits de front i no van voler contribuir a una polèmica estèril sobre
un fet que hem vist ja massa vegades en els camps de futbol.
El que no va deixar passar
l'oportunitat de tirar més llenya al
foc va ser Javier Tebas, gran "amic"
de tot el que envolta la figura de
Gerard Piqué. El màxim mandatari de la LFP va dir que el futbolista
havia estat “molt desafortunat” celebrant el gol al camp de l'Espanyol
posant-se el dit a la boca, fent callar el públic. No seré jo qui defensi el que va fer Gerard Piqué, però
si és una cosa que han fet tants
futbolistes abans i mai han estat
sancionats, no sé a què ve ara tanta polèmica. Ni ho sé ni m'importa, com a Nadal i Muguruza, que
encara "flipen" amb la pregunteta.

El Personatge Míriam Balmes

Bàsquet Gress Platges Mataró

LA SIRENA CNM- MOSCARDÓ
Dissabte 10 | 12:45 h | Complex Joan Serra

TENNIS TAULA Div. Honor Mas.
QUADIS CNM- CALELLA
Dissabte 10 | 17 h | Complex Joan Serra

FUTBOL SALA 3a Divisió
FUTSAL ALIANÇA- LA UNION
Dissabte 10 | 16 h | Pav. Teresa M. Roca

HANDBOL 1a Estatal Mas.

JH MATARÓ- BM LA ROCA
Dissabte 10 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca

HANDBOL Plata Estatal Fem.

JH MATARÓ- SANT JOAN DESPÍ
Dissabte 10 | 20 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÉRICA CHM- S.CUGAT
Dissabte 10 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS MATARÓ- GRAMENET
Dissabte 10 | 19:30 h | Palau Josep Mora

BÀSQUET Lliga EBA Mas.

MATARÓ FEIMAT- CORNELLÀ
Diumenge 11 | 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 3a Catalana
CIRERA- ROCAFONDA
Diumenge 11 | 12:30 h | Salesians

RUGBY 1a Catalana

RC MATARÓ- BUC B
Dissabte 10 | 19 h | Mpal. Camí del Mig
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Míriam Balmes derrota al
Viladecans sobre la botzina

C. CATALUNYA
- GRUP 2 La quarta plaça del
grup es decidirà entre
Gramenet i Platges
16a jornada (3 i 4 de febrer)
Igualada - Gramenet ........................60-61
Hospitalet - M. P. D. D. BOET............70-77
Banyoles - Roser ...............................74-66
GRESS P. MATARÓ - Viladecans ..... 65-63
Descansa: Molins

Carrie Washington, MVP. | D.F

La jugadora del Gress Platges
de Mataró anota la cistella final i culmina una remuntada
que manté el seu equip viu
El conjunt d’Adrià Castejón afrontava el dissabte un partit vital per
les seves aspiracions d’aconseguir
una de les quatre places que donen
accés a la lligueta d’ascens de Copa
Catalunya femenina, i contra el
Viladecans, segon a la classificació.
El partit va ser molt igualat, amb
petits parcials per als dos equips i
molta intensitat. Fins a l'arribar l'últim quart on a falta de cinc minuts,

65 GRESS P. DE MATARÓ
63 VILADECANS
GRESS PLATGES DE MATARÓ: Gòmez (2), Cuní (7), Balmes (12), Coll (2),
Magriñá (6), del Moral (4), Washington
(18), Milla (5) y Cobo (9). 16 de 32 en tirs
de 2, 7 de 22 en tirs de 3 i 12 de 18 en
tirs lliures.
PARCIALS: 20-21, 12-16, 14-10 i 19-16.
un parcial visitant semblava sentenciar l'enfrontament, però llavors
va arribar la remuntada local, culminada amb una cistella sobre la
botzina de Míriam Balmes.

Victòries amb caràcter de campió
del Mataró Parc Dori Dori Boet
71
51

M. PARC DORI D. BOET
MOLINS

70 HOSPITALET
77 M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET:
Jones (22), Gibert (9), Chacón (3), Barbena, Graupera (4), Solé, Rovira, Ruano
(9), Massuet (4), Vallès (3), Girabal (11) i
Jiménez (3). 17 de 32 en tirs de 2, 8 de
34 en tirs de 3 i 13 de 22 en tirs lliures.

MATARÓ PARC DORI DORI BOET:
Jones (24), Gibert (9), Chacón, Barbena,
Graupera (5), Solé (2), Robira, Ruano
(7), Mausset (8) i Giménez (22). 22 de
39 en tirs de 2, 7 de 19 en tirs de 3 i 12
de 21 en tirs lliures.

PARCIALS: 15-13, 8-11, 13-13 i 35-14.

PARCIALS: 7-23, 27-17, 19-16 i 17-21.

El conjunt de Jordi Vizcaíno va avançar el partit de la 17a jornada fent-lo
coincidir amb la pausa per l'All-Star,
i les mataronines es van imposar
clarament davant el Molins de Rei,
gràcies a un espectacular últim quart,
amb un parcial de 35 a 15, que va
trencar la igualada que vivia el partit
després de tres quarts.
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El Mataró Parc Dori Dori Boet es
va imposar aquest passat cap de
setmana en el partit contra el líder,
l'Hospitalet, en un apassionant partit, on les taronges van demostrar
la pasta de campiones de la que
estan fetes, després d'un gran inici i la capacitat de reacció quan el
partit es complicava cap al final.

Classificació
MATARÓ PARC DORI DORI BOET i Hospitalet, 27; Viladecans (-1), 25; Gramenet (-1),
24; GRESS PLATGES DE MATARÓ (-1), 23;
Igualada, 19; Banyoles i Roser (-1), 17; i
Molins (-1), 16.

17a jornada (10 i 11 de febrer)
Aquest pròxim cap de setmana només
tindrà partit el Gress Platges de Mataró,
i precisament es tracta del partit decisiu
per les aspiracions a aconseguir la 4a
plaça, doncs s'enfronta al Draft Gramenet, el seu rival per aquesta posició. El
partit serà el dissabte 10 a les 19:30 en
un Josep Mora que hauria d'ajudar a les
grogues a aconseguir la victòria.

Tornen els partits
de Lliga EBA
El Mataró Feimat juga al Mora
mentre que el Mataró Parc
Boet ho farà fora
Després de l'aturada per la disputa
de les finals de la Lliga Catalana
EBA, aquest cap de setmana torna
la competició de lliga per al Mataró
Feimat i el Mataró Parc Boet.
Al grup A, el Boet tindrà un partit molt difícil a la pista del Girona,
el dissabte 10 a les 19h de la tarda. Els gironins són segons amb 11
victòries, a només una del líder, i a
tres dels mataronins, que ocupen
la sisena posició al grup.
Per la seva banda, el Mataró
Feimat al grup B, rebrà la visita
del Cerdanyola el diumenge 11 a
les 18h al Palau Josep Mora. Un
rival que ocupa la tercera posició
per la cua de la taula.
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HOQUEI PATINS

El Mis Ibérica CH Mataró cau en la
final de la Copa de la Princesa
1
6

MIS IBÉRICA CHM
CP CALAFELL

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

Sense opcions. | LUIS VELASCO

El Calafell va ser molt superior i va ser el merescut campió
El Mis Ibérica CH Mataró no va poder amb el Calafell a la final de la
Copa de la Princesa, jugada a Getxo,
i el líder de Primera Estatal va alçar-se amb el trofeu, per segona
vegada en la seva història. Els verd
i blancs –que a la semifinal havien
derrotat per 1-3 el Sant Cugat– van
demostrar ser un equip molt sòlid,
i van acabar superant clarament
als homes de Quim López, per 1-6.
Després de quinze minuts

intensos però sense gols, Marc
Gumà va marcar dos gols consecutius que encarrilaven la final pel
Calafell, posant el 0-2 al marcador.
A la represa de seguida va caure
el tercer gol al marcar Eloi Albesa.
Guillem Molist va aconseguir retallar
la distància poc després al fer l’1-3,
però no va ser més que un miratge ja que els del Baix Penedès van
seguir dominant a plaer i amb tres
gols més arrodonien la golejada
per sentenciar la final. El Calafell
aquesta temporada s’està mostrant
gairebé intractable, ja que tan sols
ha perdut un partit, precisament
contra el Sant Cugat, al qui van superar a semis, en el partit de lliga
de la darrera jornada.

Segona derrota de la temporada del Mataró

1
0

Sense sort de cara a gol. | ARXIU

L'equip entrenat per Albert
Bou va perdre a la pista del
Voltregà B per 1-0
A Sant Hipòlit de Voltregà les noies del Club Hoquei Mataró van
encaixar la segona derrota de tota
la temporada, en un partit molt
igualat contra un equip jove però
amb molta força. En un partit dominat per les defenses, també va
faltar un punt de sort perquè Aina
Florenza va arribar a estavellar tres
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CP VOLTREGÀ B
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó I Ariadna
Escalas (portera suplent); Carla
Naranjo, Ariadna Chiva, Júlia Canal,
Anna Fontdeglòria, Aina Florenza i Aina
Lleonart.
boles al pal. Podria haver guanyat
qualsevol dels dos equips, però les
locals van tenir més encert per marcar l'únic gol del partit a la primera
meitat, que els va permetre sumar
tres punts. Amb aquest resultat el
Voltregà B s'acosta al liderat mataroní posant-se a tan sols tres punts,
en segona posició, però al seu un
segon equip no podrien pujar.

Superen l'amfitrió
a semifinals

2
6

JOLASETA
MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Àlex Mañé, Eric Florenza
(1), David Montero, Jordi Bartrès (1) i
Àlex Cantero (2) equip inicial; Pablo
Fernández (1), Guillem Molist (1), Oriol
Lladó i Sergi Grané (ps).
El sorteig, que es va celebrar el mateix
divendres, va ser favorable als interessos
mataronins, que es van veure emparellats
amb el rival més feble, l'amfitrió de la competició, que és el penúltim classificat de la
Lliga de 1a Estatal. El Club Hoquei Mataró es
va imposar clarament golejant l'equip basc
de manera còmoda i guanyant l'accés a la
final que es jugaria l'endemà.

1a Estatal Masc.
Torna la lliga amb un duel
d'alçada al Jaume Parera
Per tornar a la lliga, precisament el Sant
Cugat ve a Mataró en un enfrontament
que decidirà qui es queda segon a la
taula, aquest dissabte 10 de febrer a les
20:30h. En el partit de la primera volta
els mataronins van guanyar 1-5, però ara
els santcugatencs es troben en un bon
moment de forma.

Nac. Catalana f.
S'acosta el Voltregà
2a Fase - 4a Jornada - Grup 1
Voltregà B - MATARÓ .................................1-0
Vilanova B - Palau de Plegamans B ......1-4
Sant Cugat - Cerdanyola B ......................5-1
Vila-sana B - Igualada .............................. 3-3

Classificació grup 1
CH MATARÓ 22; Voltregà B 19; Sant Cugat
(-1) 17; Cerdanyola B 15; Palau Plegamans
B 14; Igualada 12; Vilanova B 7 i Vila-sana
B 5 punts.

Setmana de descans
Aquest cap de setmana no hi ha jornada
de Nacional Catalana, i el següent es
disputarà la Copa de la Generalitat a
Sant Hipòlit de Voltregà precisament,
del 16 al 18 de febrer, en el que el Mataró
s'enfrontarà al Sant Cugat per intentar
ficar-se a la final de la competició.
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Al Quadis CN Mataró la Copa
se li acaba ràpid
L'equip mataroní va topar amb
el futur campió a les primeres
de canvi
El Quadis CN Mataró va caure, com
era molt previsible que podria passar, davant el Barceloneta en els
quarts de final de la Copa del Rei
que es va disputar a Tenerife i per
a l'equip mataroní se li va acabar
aviat la competició.
L'equip mariner va imposar la
seva superioritat des del primer
moment, sense deixar cap marge per a la sorpresa. Després de
l'empat a 1 gol, i que el Quadis desaprofités una jugada d'homes de
més, l'equip barceloní va fer tres
gols per tancar el primer quart amb
un clar 4-1. En el segon el Quadis
va començar bé i va marcar un
esperançador 4-2, però el gol novament va fer despertar el campió
de quasi tot, i al descans es va arribar amb 6-2.
A la represa els de la Barceloneta
van continuar treballant amb la màxima intensitat, gràcies al potencial
de la seva plantilla, que els permet
defensar amb una forta pressió en
defensa en tot moment i no abaixar
gens el ritme i treure contres per

Campió: el de sempre
Quarts de final
Terrassa- CN Barcelona ...18-17 (penals)
Sabadell - Mediterrani .....15-16 (penals)
Barceloneta- QUADIS CNM ................14-4
Sant Andreu- Echeyde Tenerife ......13-8

El Barceloneta, molt superior. | CEDIDA

14 BARCELONETA
4 QUADIS CN MATARÓ
BARCELONETA: Linares, Famera
(1), Granados (2), Munárriz (3), Vrlic,
Larumbe (2), Paul, Fran Fernàndez (1),
Tahull (3), Perrone (1), Mallarach (1),
Bustos.
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich (1), Pitu Puig, Marc
Corbalan (1), Víctor Fernàndez (1), Edu
Mínguez, Raul Loste, Lluc Bertran, Àlex
Codina, Pol Barbena (1), Albert Merino,
Germán Yáñez, Xavier Casabela (ps).
PARCIALS: 4-1, 2-1, 3-1, 5-1
sentenciar. Al final del tercer quart
el marcador ja estava en 9-3 i en el
darrer encara van fer el parcial més
contundent amb un 5-1, davant un
Quadis que poc podia fer.

Bach i Lloret amb la selecció
Les dues jugadores de La Sirena
van disputar l'Eurocup i la 3a
jornada de la Lliga Mundial
Marta Bach i Helena Lloret van
ser convocades novament per Miki
Oca per disputar a Holanda la fase
prèvia d'una nova competició de
seleccions denominada Europa Cup.
La selecció espanyola va quedar
primera de grup després de superar França (22-5), Croàcia (25-5)
i Rússia (8-7) i empatar amb les
amfitriones holandeses a 8 gols,
en un partit on al davant tenien a
Debby Willemsz.
Aquest primer lloc els dóna, junt
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COPA DEL REI
MASCULINA

Amb la plata de l'últim mundial. | ARXIU

amb Grècia, primera de l'altre grup
l'accés directe a semifinals de la
Final-Six que tindrà lloc entre el
22 i el 24 de març.
Uns dies abans ja s'havien enfrontat amb Holanda en partit de
lliga mundial guanyant per 8-11.

Semifinals
Terrassa- Mediterrani ........................10-7
Barceloneta- Sant Andreu ................14-5
Final
Terrassa- Barceloneta .......................8-13
El Barceloneta va aconseguir així la
seva 13a Copa del Rei, 6a consecutiva.

Div. Honor Masc.
Torna la lliga amb un
llarg desplaçament
El Quadis després de la Copa torna
a la lliga amb un desplaçament llarg
però assequible.
En la 14a jornada l'equip mataroní,
que és quart a la classificació amb
26 punts, es desplaça a Pamplona
per jugar contra el WP Navarra, que
és 9è amb 10 punts. El Quadis, que
ha guanyat allà en les quatre últimes
visites, hauria de tornar a fer-ho. Però
atenció perquè la temporada passada
va costar molt (7-8).

Div. Honor Fem.
La Sirena CN Mataró
rep el Moscardó
LA SIRENA CN Mataró també torna a la
competició, després de l'aturada per
competicions de seleccions, i a una
setmana de la disputa de la Copa de la
Reina. I ho fa rebent al Complex Joan
Serra el dissabte a les 12:45 hores,
en partit de la 12a jornada, l'equip
madrileny del Moscardó, al qual ja va
guanyar a Madrid per 9-16 i que per
tant no ha de ser rival de consideració
per a les noies que dirigeix Florin
Bonca.
L'equip madrileny ha perdut a Mataró
en les seves 10 últimes visites en
partit de lliga. La temporada passada
per un resultat de 15-7.
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Ramos dóna a Espanya el triomf
sobre Gran Bretanya en Copa Davis

Albert Ramos en una acció durant el partit. | RTVE.ES

El mataroní va guanyar els
seus dos punts per a obtenir
la classificació per als quarts
de final
El tennista mataroní Albert Ramos
Viñolas, va ser la gran aposta de
Sergi Bruguera, el capità de l'equip
espanyol de la Copa Davis en l'eliminatòria que van jugar aquest cap
de setmana contra Gran Bretanya
a Marbella. I li va sortir bé perquè l'Albert va aconseguir els
seus dos punts i va ser clau per a

la classificació d'Espanya per als
quarts de final, on es trobarà amb
Alemanya a primers d'abril.
El divendres l'Albert Ramos (número 21 del rànquing mundial) va
superar Liam Broady (n. 165) en
tres sets força complicats per 6-3,
6-4 i 7-6. Però en aquella primera
jornada Roberto Bautista va perdre
amb Cameron Norrie.
El dissabte la parella de dobles formada per Pablo Carreño i
Feliciano López va guanyar el segon

Els dos equips de l'Iluro HC acaben
la primera fase en 2n lloc del grup

Les mataronines es van veure sorpreses pel Pedralbes. | DANIEL FERRER

L'equip masculí de l'Iluro HC va
aconseguir un gran triomf sobre el
líder del seu grup de la 2a Catalana,
l'HCJ Sant Cugat, per un contundent 4-1, en la que, per a l'equip taronja, era l'última jornada d'aquesta
1a fase, ja que descansa en l'última.
L'Iluro HC ocupa el segon lloc amb
26 punts, a un punt del seu rival en
aquest partit, i en aquesta posició
acabarà la 1a fase, ja que el tercer

TOTESPORT 1512 (1-6).indd 6

està molt lluny.
Per la seva part l'equip femení, que era líder, va perdre a casa
contra el Pedralbes per 2-3 i acaba
la primera fase també en segona
posició. L'Iluro s'ha vist superat a
la classificació pel Júnior B, que
suma 28 punts, quan encara els
falta un partit, pels 26 de l'equip
mataroní, que també descansa en
la darrera jornada.

punt, i això va fer que el primer partit del diumenge, d'Albert Ramos
contra Cameron Norrie, pogués
decisiu en el cas de triomf del mataroní. I així ho va ser...
Va ser un partit molt dur, tot i
que el tennista britànic només és
el número 113 del rànquing. Però la
seva qualitat havia quedat provada
en el triomf del divendres sobre
Bautista (n. 23 del rànquing) i el
diumenge ho va tornar a demostrar
però va haver de claudicar davant
el superior potencial físic i mental
de l'Albert.
El mataroní va sortir en tromba
(4-0), però va reaccionar el britànic fins a forçar el tiebreak, on
Ramos es va imposar. En el segon
set Norrie va fer un joc esplèndid
i Ramos, que semblava tocat, va
perdre 2-6. Però l'Albert va tornar a
guanyar el tercer en el "tie-break"
i ja va posar la directa per guanyar
el quart set còmodament, per tancar el matx amb un marcador de
7-6, 2-6, 7-6 i 6-2. I així va donar
la classificació d'Espanya per als
quarts de final.

El Quadis CNM en
posició de fases
L'equip masculí del Quadis CN
Mataró de tennis taula va aconseguir el triomf davant l'Alzira per
4-2 en el partit jugat el passat cap
de setmana a Mataró. Xavier Peral
i Sergi Grau, van perdre davant
Mondel el millor jugador visitant,
i van guanyar l'altre partit, i Dauud
Cheaib, el recent fitxatge de l'equip,
va guanyar els seus dos partits.
El Quadis CNM és tercer, en posició de fase d'ascens, amb 20 punts,
a 4 dels líders que són Alicante
i Mijas. Ja bastant endarrerits
figuren Borges B i Hispalis (14),
Badalona, Olot i Alzira (12), Ripollet
(8), La Zubia i Huetor Vega (6) i
Calella (0). Precisament aquest darrer equip serà el proper rival el dissabte dia 10 a les 17 hores.
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Guanyen còmodament, sense
massa lluïment, i ja són segons

SEGONA
CATALANA
El Mataró 2n solitari
20a jornada (4 febrer)
ARGENTONA- HERMES ...............................2-0
Sarrià- MASNOU .........................................2-0
Piferrer- SANT POL.....................................1-0
Montcada- Sant Adrià ...............................4-1
Europa B- S.Andreu Barca ...................... 3-2
Districte 030 CE-Guineueta ....................0-2
CE MATARÓ- Parc ........................................3-1
Besós BV- Canyelles ...................................1-1
LLAVANERES- Llefià................................... 2-3

Els locals celebrant un gol. | TOTMATARÓ

El Mataró va fer una bona
primera part, però va baixar a
la represa
El CE Mataró va aconseguir una
victòria còmoda, però sense massa lluïment, davant un equip molt
feble a la primera part, però que
va reaccionar a la represa.
L'equip groc-i-negre va sortir
fort i Dani, Bargalló i Yustos van
tenir clares ocasions de gol, fins
que aquest va arribar a la sortida d'un córner llançat per Aitor
rematat de forma impecable per
Kiku. I ja prop del descans, en un
contraatac, Youssef va fer el 2-0,
que era un resultat curt per als
mèrits fets per l'equip groc-i-negre.
A la represa l'equip local va perdre el control davant el lluitador
equip barceloní. I Joan –el porter

3
1

CE MATARÓ
PARC UD

CE MATARÓ: Joan, Lluís (Marcel 61'),
Kiku, Isma, Víctor Yustos, Sergi Sànchez
(Peque 78'), Sergi Gonzàlez (Maldonado
61'), Aitor (Ignasi 67'), Youssef (Palanco
67'), Bargalló, Dani.
GOLS: 24' KIKU (1-0); 40' YOUSSEF (20); 75' BARGALLÓ (3-0); 81' Oriol (3-1).
juvenil que debutava per lesió de
Joel i Pol– va salvar el 2-1. Poc després, Bargalló, que instants abans
havia volgut fer, sense èxit un gol
de fantasia, amb rematada d'esperó, va sentenciar el partit en una
jugada de contraatac, sortint com
una bala, driblant el porter visitant
i marcant a porta buida.
A nou minuts del final, amb el
partit molt trencat, els visitants
van fer el gol de l'honor.

El Rugby Club Mataró perd el
lideratge de la 1a Catalana
El Rugby Club Mataró era líder provisional de la 1a Catalana, però va
perdre aquest lideratge en el partit
disputat el passat cap de setmana
a Granollers davant els Spartans,
que van guanyar clarament per
24-10 davant un equip mataroní
que, aquesta vegada, no va poder
amb el seu rival. De tota manera
s'ha de dir que la diferència potser
és exagerada, ja que els locals van
fer 3 assajos i els mataronins 2.
Però els vallesans van estar molt
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encertat en les transformacions i
els mataronins gens.
El RC Mataró es va avançar
amb assaig de Roger Font, però
els Spartans van remuntar fins al
17-5. A la represa va anotar Santi
Vargas, però de seguida va ser replicat pel darrer assaig local, que
va establir el 24-10 definitiu.
Ara l'equip mataroní és tercer
amb 14 punts i per davant estan
Torroella Senglars i Spartans
Granollers amb 17.

Classificació

Guineueta 46; CE MATARÓ 40; ARGENTONA i Europa B 38; Districte 030 37; Llefià
36; SANT POL 35, MASNOU 34; Besós
BV 29; Sarrià 28; Montcada 26; Parc i
Canyelles 23; S.Andreu Barca 18; HERMES
i Piferrer 14; LLAVANERES 11; Sant Adrià 5.

Descans de Carnestoltes
Aquest cap de setmana no hi ha lliga i la
pròxima ens portarà aquests partits.

21a jornada (18 febrer)
S.Andreu Barca- CE MATARÓ (DG 12 h)
SANT POL- Montcada (DG 12 h)
Canyelles- ARGENTONA (DG 12 h)
Sant Adrià- LLAVANERES (DG 12 h)
MASNOU- Piferrer (DG 12 h)
HERMES- Sarrià (DG 12 h)

RESULTATS DE LA BASE
Juvenil Preferent: Manlleu- CEM A 5-3;
CEM B- Bordeta Lleida 0-1; Cadet Preferent: CEM- Manlleu 0-0.
Infantil Div. Honor: Sant Andreu- CEM
0-2. Aquest equip està situat en 12è lloc
amb 17 punts.

2a Catalana fem.
El CE Mataró no juga,
però continua líder
El CE Mataró va ajornar el seu partit al
camp del Santvicentí fins al 21 de febrer,
però tot i això continua líder amb 33
punts. La UD Molinos va guanyar 1-0 al
Bellvitge i se situa en segon lloc amb
27 punts, per davant de Sant Feliu (26) i
Martinenc (25).
Aquest cap de setmana no hi ha jornada
de lliga, i en la propera el CE Mataró juga
a casa contra Young Talent i el Molinos
al camp de l'Albirrojita de Catalunya.
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Quatre victòries mataronines en
una bona jornada

TERCERA
CATALANA
El Molinos puja al
quart lloc
20a jornada (4 febrer)

La Mataronesa guanya amb remuntada un partit vibrant. | DANIEL FERRER

3
2

UD MATARONESA
CABRILS

MATARONESA: Rabassa, Guti, Koke,
Hidalgo (Navarro 75'), Àlex (Sissoko
75'), Aitor (Cristian Moreno 86'), Espín,
Beltran, Nogales, Miguel, Fort.
Triomf de l'equip arlequinat davant un
equip de la zona alta, que es va avançar
amb 0-2 als 13'. L'equip local va reaccionar
i va empatar amb gols de Koke i Nogales.
A la represa Jonatan Beltran va marcar al
quart d'hora de joc i després la Mataronesa
va saber mantenir l'avantatge.

2
1

LLOREDA
CIRERA

CIRERA: Toni, Albert Garrido, Izar,
Albertito, Peque, Álvaro Yustos, Matas (Baba 73'), Othman (Pol 68'), Joel,
Kaddur, Aleix (Ximillo 83').
Davant un equip que feia deu setmanes
que no perdia, el Cirera es va avançar amb
gol de Joel als 30' i va resistir fins al final...
però va rebre dos gols en el temps afegit.

4
5

PLA D'EN BOET
SINGUERLÍN

1
0

ROCAFONDA
LA SALUD

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel,
Almazán, Marc Bou, Alhagie (Canteros
65'), Àguila, Dembo, Paby, Soufian
(Touré 81'), Hamza (Guillem Bou 65'),
Víctor Ariel.
Després d'un partit molt competit, un gol
de Xavier Àguila a falta de deu minuts per
acabar el partit va donar tres punts molt
importants a l'equip local, que li permeten
allunyar-se de la zona de descens.

1
6

MOLINOS

Gran triomf del Molinos, que li permet ser
el primer equip mataroní de la classificació. Van fer una gran exhibició amb gols
de Marc i Héctor a la primera part (1-2 al
descans) i de Sergio Cobo (amb "hat-trick) i
Toni Martín, a la segona part.

CALELLA
LA LLÀNTIA

PLA D'EN BOET: Moreno, Marc, Carlos,
Lliso (Javi 46'), Carrasco, Valencia (Abilio 80'), Eric (Ordóñez 69'), Farissi (Reys
46'), Cortés (Vela 46'), Miquel i Moussa.

LA LLÀNTIA: Lloret, Llavero, Cámara,
Jordi Cano, Angel Vega, Ibu, Jerreh,
Arafan, Salvia, Tusupha, Said.

Partit vibrant de l'equip groc davant el
líder. Eric va avançar els locals, però els visitants es van posar 1-4 a poc de la represa.
El Pla d'en Boet va fer una mitja hora boníssima amb gols de Miquel, Moussa i Vela.
Però a 5' del final va arribar la derrota.

Després d'una primera part sense gols, es
va animar la cosa a la represa i Cámara
i Ibu van posar el 0-2 per als llantiencs
encarrilant molt bé el triomf. Faltant deu
minuts els calellencs van reduir i van posar
emoció al tram final.
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Classificació

Singuerlín i Young Talent 45, Lloreda 43;
MOLINOS 41; CIRERA 40; Cabrils 34; LA
LLÀNTIA i Premià Dalt 31; Santvicentí i
MATARONESA 27; Arenys Mar 24; Poble
Sec 23; Vilassar Mar B 22, ROCAFONDA
19; PLA D'EN BOET i La Salut 17; Pomar 15;
Calella 14.

Jornada de descans
Aquest cap de setmana, com en totes les
categories catalanes de futbol, no hi ha
partits. La pròxima jornada ens portarà
aquests enfrontaments:

21a jornada (17/18 febrer)

ARENYS MAR

MOLINOS: Dani Gómez, Marc, Abel
Moreno, Héctor, Rubén Moreno (Adrián
Garcia 66'), Roca, Bustos (Keita 66'),
Sergio Cobo, Toni Martín (Uri Martín
73'), Óscar (Isra 60'), Manrique.

1
2

Calella- LA LLÀNTIA ................................... 1-2
Pomar- Young Talent................................0-5
Premià Dalt- Santvicentí .......................... 2-1
Vilassar Mar B- Poble Sec ........................1-0
MATARONESA - Cabrils ............................. 3-2
ROCAFONDA- La Salud ...............................1-0
Lloreda- CIRERA .......................................... 2-1
Arenys Mar- MOLINOS ...............................1-6
PLA D'EN BOET- Singuerlín......................4-5

LA LLÀNTIA- Arenys Mar
MOLINOS - Vilassar Mar B
CIRERA- ROCAFONDA
Singuerlín- MATARONESA
Young Talent Badalona- PLA D'EN BOET

Quarta Catalana
AEiLL Cerdanyola
augmenta l'avantatge
15a jornada (4 febrer)
JUVESPORT- Dosrius..................................4-1
Tiana- JUVENTUS ......................................4-0
MATARÓ ATH. -AEiLL CERDANYOLA......... 1-2
MOLINOS B- ROCAFONDA B......................4-5
Classificació
CERDANYOLA AEiLL 38; Premià Dalt C 34;
Tiana 31; ROCAFONDA B 27; JUVENTUS i
Alella 214 JUVESPORT 20; Sant Pol B 15;
Pineda 13; Canet 12; MOLINOS B i MATARÓ
ATH. 10; Dosrius, 4.
Aquest pròxim cap de setmana hi ha
descans i en el següent el líder, l'AEiLL
Cerdanyola, rebrà el Canet, i el Premià
de Dalt visitarà el Rocafonda B.
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La ratxa d'imbatibilitat s'acaba
a l'Olímpic de Granollers
El Joventut portava set partits
sense perdre
El Joventut anava a l'Olímpic de
Granollers amb ganes de continuar
amb la seva ratxa d'imbatibilitat. I
l'equip mataroní va presentar batalla en tot moment, però al final
van decidir petits detalls per donar
la victòria a l'equip granollerí, i no
es va poder aconseguir el 2n triomf
de la història en aquell escenari.
Els inicis van ser igualats, però
l'equip local va fer un parcial de
4-0, que va obrir forat (8-4). Va
reaccionar l'equip groc-i-negre, ben
conduït per Jaume Pujol, a la vegada molt efectiu, i es va posar per
davant (10-11). Però l'equip local va
tornar a la càrrega per arribar al
descans amb 15-12 a favor.
A la represa el marcador va ser
novament un estira-i-arronsa, amb
el Joventut reduint i amb un 23-22
a falta de 5 minuts per acabar que
donava totes les opcions. Però el
Granollers B va fer un parcial de

La Roca es despenja

Jaume Pujol va marcar 8 gols. | ARXIU

27 GRANOLLERS B
24 JOVENTUT MATARÓ
JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i
Julian Felenbock porters; Manel Núñez,
Jaume Pujol (8), Eric Zambrano, Jan
Bonamusa (2), Dani Aguilera (1), Oriol
Vaqué (4), Sergi Fuster, Oriol Prat (6),
Bernat Muñoz (1), Berenguer Chiva (2),
Ruben Tardío, Bernat Bonamusa i Lluís
Plaza.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-4, 8-4, 9-8,
10-11, 15-12 descans; 17-14, 18-17, 19-19,
22-20, 23-22, 27-24.
3-0 aprofitant algunes pèrdues de
pilota del Joventut i traient el seu
contraatac.

Cauen en les terres de l'Ebre
31 AMPOSTA
24 JOVENTUT MATARÓ
JH MATARÓ: Noemí Pérez, Laia Argelich,
Marta Espejo porteres; Ona Muñoz (4),
Sara Ruiz, Isa Latorre (3), Zara Verdugo
(1), Clara Poo (5), Sandra Fargas (6),
Marina Seda (1), Maria Murillo (3), Irene
Hernàndez, Saray Romero (1).
PARCIALS CADA 5': 2-1, 4-2, 5-4, 8-6,
10-9, 14-11 descans; 15-14, 17-17, 20-18,
23-21, 26-23, 31-24.
El femení jugava a Amposta davant
un equip, que s'ha reforçat en les
darreres setmanes, i que es va treure
l'espina de la derrota patida a Mataró
a la primera volta. L'equip ampostí va
anar quasi sempre per davant, però
mai amb diferències massa àmplies i
al descans dominava per 14-11.
A la represa l'equip mataroní va
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1A ESTATAL
MASCULINA
18a jornada (3 febrer)
Palautordera - Bordils B ..................29-25
La Roca- Sarrià ..................................23-24
Montcada- Esplugues ......................28-27
Sant Cugat- S. Martí Adr. .................25-33
Sant Joan Despí- OAR Gràcia ........28-21
Granollers B - JH MATARÓ............... 27-24
Sant Vicenç- Sant Quirze ................22-28
S.Esteve Palaut.- Sesrovires ...........23-31

Classificació

Sant Quirze 34; Sesrovires 33, Sant Martí
32; La Roca 28; Granollers B i Sarrià 23,
OAR Gràcia i JH Mataró 17, Esplugues
15; Sant Cugat i Montcada 14; S. Joan
Despí 13; Sant Vicenç 10; Palautordera 9;
Bordils B 4; S.Estev.Pal. 2.

Arriba el derbi contra La Roca
El dissabte (18 h) el JH Mataró rep el BM
La Roca, equip que dirigeix Hèctor del
Pino, extècnic groc-i-negre i que acaba
de perdre un partit important.

Plata Estatal Fem.
S'anima per baix

18a jornada (3 febrer)
La Salud Tener.- Sat Quirze ...........39-27
Amposta-JH MATARÓ.........................31-24
Morvedre- La Roca............................ 30-17
S.Joan Despí - Agustinos Alic. ........23-15
Elda- Sant Vicenç ..............................26-27
Mislata- Dominicos .............................31-21
OAR Gràcia- Lleidatana ....................21-24

Classificació

Morvedre 35; La Salud Tenerife 26,
Mislata 25, Elda 24; S.Vicenç 22; La Roca i
Agustinos 18, JH MATARÓ i S.Joan Despí
16; S.Quirze 15; OAR Gràcia 14; Amposta
12; Lleidatana 8; Dominicos Zaragoza 3.

Derrota a l'Ebre.| MARTA BUSTAMANTE-CJHM

millorar en defensa i va aconseguir
empatar, i el marcador encara es
mantenia igualat a falta de 9 minuts
per acabar el partit (23-23). Però
les ampostines van treure tots els
seus recursos en el darrer tram, i
amb un parcial final de 5-0 van dilapidar les esperances mataronines,
i van guanyar el partit i el golaverage particular.

Visita d'un rival complicat
El dissabte (20 hores) el Joventut rep
el Sant Joan Despí, un equip que ha
anat a més en les últimes jornades.
ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - Barberà .......19-26
Llavaneres Caldes - Valldoreix .........29-26
4a Cat: Llav. Atlètic - Ripollet ........ 27-23
1a Cat.F.: Llagosta - Llav.Caldetes 24-23
Base. Juv. Masc: Santllo- JHM 35-28;
Juv. Fem: JHM-Sarrià 37-7; Cadet mas.:
OAR B- JHM 19-29; Cad. fem: JHM- Tortosa 24-33; Inf. Mas: JHM- S.Cugat 17-26.
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Una altra derrota de l'UEC LG
Mataró en el desempat

Dos bronzes al
Català de P.C.

Marta Cot (JA Elche) i Aina
Rabadan (FC Barcelona) van
quedar terceres en salt amb
perxa i salt d'alçada

Dolorosa derrota, tot i sumar un punt. | DANIEL FERRER

El Phisiup Zaragoza es va
emportar el triomf i complica
la situació de l'equip mataroní
Mal resultat el de dissabte per l’UEC
LG Mataró que va sumar la quarta
derrota seguida amb el mateix resultat de 2 sets a 3. Tot i sumar un
punt, aquesta vegada les sensacions no van ser igual de positives
com en les setmanes anteriors, en
què l’equip havia puntuat contra
els equips del capdamunt de la
classificació. Els parcials van ser
de 25-27, 25-20, 20-25, 25-20 i 11-15.
Precisament en el cinquè i definitiu set, les mataronines no van
estar gens encertades.
Tot i la derrota, l’equip continua fora del descens dos punts
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per sobre de les aragoneses i tres
del Lleida que són els equips que
perdrien la categoria en aquests
moments.
Els nois també perden traient
un punt
Els nois van començar la segona
fase a Vilafranca amb derrota en
un partit molt igualat en què haurien pogut guanyar amb una mica
de fortuna.
De fet els tres sets que van perdre ho van fer per només 2 punts.
Els parcials van ser 23-25, 25-23,
29-27, 16-25, 18-16.
La propera jornada el rival serà
el CV Sant Boi, el dissabte a les
19:30 a l’Euskadi.

El passat cap de setmana es van
disputar a Sabadell els Campionats
de Catalunya absoluts en pista coberta i dues atletes mataronines
van pujar al podi per penjar-se la
medalla de bronze: Marta Cot i Aina
Rabadan.
La Marta Cot, atleta sorgida del
CA Laietània, i que ara competeix
per la Juventud Atlética Elche, va
aconseguir la medalla en salt en
perxa amb una marca de 3.75m.
L'Aina Rabadan, que des d'aquesta
temporada competeix pel Barça,
va quedar també tercera en salt
d'alçada amb una marca de 1.64 m.
Van ocupar plaça de finalista: Marina Martínez (CA Laietània) 5a en 800 m (2:18.01),
Sara Dorda (AA Catalunya) 5a en 400 m
(57.45); Martina Ballesteros (CAL) 6a en
200 m (25.93); Adrià Puig (CAL) i Bile Tenias
(CAL) 5è i 6è en perxa amb 4.60 i 4.40; Oriol
Ciurans (Lluïsos) 8è en 800 m (1:57.44).
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La primera part condemna
l'Aliança Mataró
3
1

BARCELONETA
ALIANÇA MATARÓ

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

Mala primera part. | ARXIU

Dissabte passat el Futsal Aliança
Mataró va patir la primera derrota
de la segona volta i la cinquena de
la temporada després de perdre 3 a
1 a la pista del Barceloneta. L’equip
mariner sembla que li té presa la
mesura al conjunt mataroní a qui
ja va derrotar també a la primera
volta a Mataró.
Els mataronins van fer una molta

mala primera part, va mancar concentració, es van cometre molts
errors defensius i en atac hi va
haver molta precipitació. Això va
fer que els barcelonins es trobessin
molt còmodes en el primer temps i
marxessin al descans guanyant 3-0.
A la represa el Futsal Aliança
Mataró va millorar les seves prestacions i va generar un munt d’ocasions de gol, però va mancar encert de cara a porteria i el porter
visitant va tenir una gran actuació
i només va encaixar un gol.

El Montsant s'endú el partit
a l'últim minut
En el partit jugat el passat dissabte,
l'Spall CFS Ciutat de Mataró no va
poder vèncer al Montsant. Els locals
es van avançar al marcador gràcies
a una jugada d'estratègia de falta.

Fruit de la pressió i d'una jugada col·lectiva, els de Joan Serra
van empatar el partit. Un resultat
que, malgrat les ocasions dels dos
equips, no es mouria fins a la segona part, quan els locals s'avançaven
de nou en el marcador.
Capilla de falta directa tornaria
a empatar el partit, però quan només faltaven 50 segons, un doble
penal avançaria de nou els barcelonins 3-2. Els mataronins van provar
amb el joc de 5, però els intents
de marcar no van fructificar i el
resultat ja no es va moure.

3
2

MONTSANT
SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Tejedor (p), Álvarez, De Gea, Capilla (1), Carmona, Macias, El
Merrouni, Aledo (1), Robles i Martínez (ps).
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2A DIVISIÓ B
GRUP 3
L'Aliança Mataró està
en vuitè lloc
19a jornada (3 i 4 de febrer)
La Unión - Pallejà .................................. 3-3
Floresta - CN Sabadell ........................3-10
Linyola - Catgas "B" .............................3-4
Cerdanyola - Castelldefels .................3-6
Canet - Dènia ..........................................5-0
Barceloneta - ALIANÇA MATARÓ......... 3-1
Hospitalet - Pia Sabadell ....................5-4
Manresa - Salou .....................................6-0

Classificació

Manresa, 46; Castelldefels, 42; Pallejà, 41;
Catgas "B" i Hospitalet, 37; Pia Sabadell,
35; CN Sabadell, 31; ALIANÇA MATARÓ, 28;
Salou, 25; Barceloneta, 22; CANET, 21; La
Unión i Cerdanyola, 18; Floresta i Dènia,
12; i Linyola, 3.

20a jornada (10 i 11 de gener)
Dissabte el Futsal Aliança rebrà la visita de la Unión Santa Coloma a les 16h,
un dels equips que lluita per evitar
el descens. Abans, hauran començat
dijous la seva participació a la Copa
Catalunya visitant Sant Cebrià.

3A NACIONAL
GRUP 1
El Ripollet es queda
sol en segona posició
darrere l'Isur
17a jornada (3 i 4 de febrer)
Vallseca - Arrels ....................................5-4
Lloret - Castellar ................................... 9-2
Montsant - SPALL MATARÓ.................. 3-2
Montcada - Lliçà d'Amunt ....................5-1
Arrahona - PREMIÀ MAR ......................8-5
Isur - Vacarisses .................................... 6-3
Ripollet - Sant Cugat ............................ 5-3
Fund- Esp. Grama - S. J. VILASSAR ...3-4

Classificació

Isur, 39; Ripollet, 37; Montcada, 35; Fund.
Esp. Grama, 34; Arrahona, 32; Montsant,
31; Vacarisses, 28; Vallseca, 27; SPALL
MATARÓ, 24; Arrels, 22; S. J. VILASSAR i
Sant Cugat, 18; PREMIÀ i Lloret, 15; Lliçà
d'Amunt, 14; i Castellar, 4.

18a jornada (11 de febrer)
SPALL MATARÓ - Ripollet ...................11:45
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Gran paper del Torrot-CN Mataró
al Camp. de Catalunya Open

Rècord d'Espanya
de Colom en SB7

títols aconseguits per Roger Coma
en la categoria de 18 anys i els 2
ors de Berta Cambray en 16 anys.

Part del júnior al podi. | CEDIDA

El passat cap de setmana es va disputar a Terrassa el Campionat de
Catalunya Absolut-Júnior "Open"
i l'equip del Torrot CN Mataró va
tenir una molt destacada actuació.
En la categoria júnior gran èxit
amb el triomf per equips per al
Torrot CN Mataró, per davant de
Terrassa, Sant Andreu, Cervera,
Sabadell i Tarraco, en una competició on hi havia 63 clubs. En
categoria masculina es va acabar
en 5è lloc i en la femenina en el 1r.
A nivell individual, en categoria masculina cal destacar els cinc

Jan Giralt campió absolut
en 200 m esquena
El més destacat va ser el títol aconseguit per Jan Giralt en els 200 m
esquena amb un temps de 2:03.83.
Aquest mateix nedador va obtenir
la plata en 100 m esquena amb
57.58 i va ser finalista en els 50
m esquena (5è amb 27.29) i 200
m estils (7è amb 2:11.07).
Un altre podi molt destacable en
categoria masculina va ser per al
relleu 4x200 m lliures que va acabar en segon lloc amb un equip format per Izan Cubillas, Roger Coma,
David Chaves i Guillem Pujol, amb
un temps de 7:43.03.
En categoria femenina només
Berta Cantó va pujar al podi en
quedar tercera en els 100 m braça
amb un temps de 1:12.96.

L'equip del CNM a Tenerife. | CEDIDA

La nedadora del CN Mataró
va millorar la marca en
200m braça SB7 de natació
adaptada
Marta Colom, la nedadora del grup
de natació adaptada del Centre
Natació Mataró va batre el rècord
d'Espanya de 200 metres braça en
la categoria SB7 en el decurs del
Paraswimming Open Tenerife 2018.
Per part del Centre també van
participar Laura Castillo, Jeremías
Mateo, Ivan Camps, Núria Cussó,
Jordi Gordillo i Javier Carcamo, als
que veiem en la foto de sota junt amb
Marta Colom, que és la del centre
amb el banyador taronja.

Bons resultats del CN Mataró al
Campionat de Catalunya de clubs

L'equip femení del CNM. | CEDIDA

El diumenge 4 es va disputar la
competició de duatló per equips
del Prat, on estava en joc el títol
de Campió de Catalunya de la modalitat. La competició es dividia en
la prova de Campionat i la prova
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Open, on podien participar altres
equips de cada club.
Les condicions climàtiques van
fer que la prova fos molt dura, entre
el fred i la pluja que va convertir el
recorregut en un fangar.
A la tarda es va disputar el
Campionat de Catalunya, amb representació del CNM, tant masculí
com femení. En noies, Clàudia Luna,
Aida Fàbrega, Natàlia Rodríguez,
Júlia Raja i Ivana Peralta van assolir una molt meritòria 7a posició,
mentre que en categoria masculina, Antolí Fauria, Jordi Fernàndez,
Xavi Casal, Quim Iturralde, Vicenç
Castellà i Álvaro Rance van aconseguir la 6a posició.
En categoria Open, el conjunt femení del Centre va finalitzar tercer
i el masculí quart.

Toni Noè durant l'Ultratrail. | CEDIDA

Toni Noè acaba l'Ultratrail
Montnegre-Corredor
Aquest passat dissabte, per la seva
banda, l'atleta del Centre Natació
Mataró –tot i que participava a nivell
individual–, Toni Noè, va realitzar
una altra gesta finalitzant, als seus
71 anys, l'Ultratrail del MontnegreCorredor, una competició de 94kms
i gairebé 3500 metres de desnivell.
En Toni va finalitzar la prova, que
sortia i arribava a Vallgorguina, amb
un temps de 18 hores i 31 minuts.
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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

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

50 sombras liberadas

50 sombras liberadas 16:00 18:15 19:30 20:20 22:00 22:30

12:00 16:00 17:25 18:15 19:05
19:45 20:30 22:05 22:45 23:45 00:25 01:00
[excepte dm.] 21:25
[dm. VOSE] 21:25 [VOSE] 12:20

15:17 Tren a Paris

12:00 16:00 18:20 22:35 00:45
[dm. VOSE] 20:30 [VOSE] 12:20

[excepte dm.] 20:30

La abeja Maya 2

La abeja Maya 2

16:15 18:15

La librería

20:20

El cuaderno de Sara

18:10 20:00 22:30
[dv.+dl.-dj.] 18:00 22:20

12:15 16:10 18:05

Amityville, el despertar

22:50 01:00

Cavernícola

16:00 18:00

El cuaderno de Sara

[En català] 12:15

12:10 16:30 18:05 20:00 22:30 00:45

Amityville, el despertar

12:00 16:15 19:10 22:05 00:10

19:00 21:30 00:00

Tres anuncios en las afueras

El corredor del laberinto

[excepte dm.] 21:45

Thi Mai

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

El gran showman

16:00 01:00

Ferdinand

12:15 16:30

Jumanji: Bienvenidos a la jungla

20:35 22:45

16:45 20:25

Star Wars 8

16:15

Coco

18:15

Tot Cinemes 1807.indd 2

C'est la vie

16:00 18:10 20:20 22:30
18:10 20:30 22:30
[dv.+dl.-dj.] 18:00 20:15

El gran showman
Ferdinand

22:15
16:30 [dv.+dl.-dj.] 18:00 (dimarts sessió nadons)

Jumanji: Bienvenidos a la jungla

16:00

[dv.+dl.-dj.] 17:45

Coco

16:10 18:30

Perfectos desconocidos

20:30

12:10 15:50 20:00

Perfectos desconocidos
C'est la vie

16:30 19:15 22:00
[dv.+dl.-dj.] 19:30 22:15

[exc. ds-dg] 16:30
19:20 00:40
[dm. VOSE] 21:45

[dv.+dl.-dj.] 22:30
16:00 17:45

Los archivos del Pentágono

Los archivos del Pentágono

[excepte ds.-dg.] 16:30

22:40

Cavernícola

El hilo invisible 12:00 19:15 [exc. dm.] 22:00 [dm. VOSE] 22:00
El corredor del laberinto

[dv.+dl.-dj.] 17:45
[dv.+dl.-dj.] 20:15

El pasajero

22:30 01:00

Insidious: The last key
Sola en casa

00:45
12:15

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

Déjate llevar
Loving Vincent

18:00 20:00 (10 i 12 febrer)
20:30 (15 febrer) (VOSE)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Per quin film va guanyar el
primer Goya Isabel Coixet?

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

Els deures escolars, a debat
El Documental del mes, el dia 14, se centra en el tema
Un pare filma l’esforç i el patiment diari del seu fill per fer els
deures. Completar els exercicis
que li posen a l’escola és un calvari que oprimeix la passió creativa d’un nen inquiet i imaginatiu.
El pare s’implica a fons per entendre el problema i dedica una
hora cada dia a ajudar-lo a fer els
deures. Passen els dies, les setmanes i els anys, i observem com
les ganes d’aprendre xoquen contra el fantasma del fracàs escolar.
L’entranyable relació pare-fill, tota
una muntanya russa d’emocions,
ens revela amb humor les contradiccions del sistema educatiu
francès.

Tot Cinemes 1807.indd 3

Aquesta és la sinopsi de 'L’hora
dels deures', un documental francès de 59 minuts que planteja el
dilema que una part del viu de
l’ensenyament i que es projecta
el dimecres dia 14 a les 7 de la tarda al Cafè de Mar de Mataró dins
el cicle 'El Documental del Mes'.
El film planteja preguntes com
aquesta: ¿La intel·ligència d’un
nen es mesura a partir de la seva
habilitat per fer els deures que li
imposen des del col·legi? ¿Com
això pot afectar a la seva autoestima i al seu futur desenvolupament
emocional? Aquest és el punt sobre
el que versa la pel·lícula, un debat
de rabiosa actualitat.

Resposta del núm. 1803
"Kramer contra Kramer"
Guanyadors:
· Isabel Cocera Jiménez
· Carmen Calvo Coll

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

07/02/2018 18:29

Cinemes

CINCUENTA SOMBRAS
LIBERADAS

Les estrenes

núm. 1807 del 9 al 15 de febrer de 2018

15:17 TREN A PARÍS

THE FLORIDA PROJECT

Tres joves americans que viatjaven per
Europa es van enfrontar a un terrorista en un tren que es dirigia a París.
La pel·lícula narra el curs de les vides
d'aquests amics des de nens, fins als
moments previs a l'atac.
Direcció: Clint Eastwood
Intèrprets: Spencer Stone, Anthony
Sadler, Alek Skarlatos
94min

Una nena de sis anys passa l'estiu amb
els seus amics en un petit motel prop de
Disneyworld. Els seus pares i els adults
que els envolten, mentrestant, pateixen
els efectes de la potent crisi econòmica.
Direcció: Sean Baker
Intèrprets: Willem Dafoe, Brooklynn
Prince, Bria Vinaite
115min

LA ABEJA MAYA

GANAR AL VIENTO

FAIRY TAIL: DRAGÓN CRY

L'entusiasta abella Maya fica la pota amb
l'emperadriu de Buzztrópolis i haurà
d'unir-se a l'equip d'insectes rebels
per guanyar els Jocs de la Mel i salvar
l'abella reina i les seves companyes.
Direcció: Noel Cleary, Alexs Stadermann, Sergio Delfino
Intèrprets: Animació
89min

Cinc infants d'entre sis i nou anys ens
ensenyen el seu món amb l'humor,
l'energia i l'optimisme inacabable que
els caracteritza. Els jocs, les rialles i els
somnis no acaben tot i la malaltia que
els uneix.
Direcció: Anne-Dauphine Julliand
Intèrprets: Documental
79min

Natsu Dragneel i els seus amics viatgen a una nova illa, on es descobriran
secrets foscos. Un cop allà, s'hauran
d'enfrontar a nous enemics i, un cop
més, hauran de salvar al món de la destrucció imminent.
Direcció: Tatsuma Minamikawa
Intèrprets: Animació
95min

És la tercera part de la saga romàntica i
eròtica nascuda de les novel·les '50 ombres d'en Grey'. En aquest film, els seus
protagonistes estan casats i es troben
amb un greu problema.
Direcció: James Foley
Intèrprets: Dakota Johnson, Jamie
Dornan, Eric Johnson
105min

La cartellera dels "cines" sempre a un
clic a www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1807.indd 4
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Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

JORNADES DE PORTES OBERTES
St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

República Dominicana, 51, Mataró

Tel. 93 796 24 01

DISSABTE 24 de FEBRER TOTS EL DIES DE MARÇ
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Dóna el millor als teus fills! T’esperem!
www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com
1P SNOOPY 1806.indd 1
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Diccionari del Carnestoltes

Diccionari del

Carnestoltes
Repassem qui és qui en l'univers propi
de la festa mataronina

Els 50 noms propis de la festa poca-solta

D

issabte passat a la Plaça de
Santa Maria vam assistir a la presentació de la Mulassa de Mataró.
És la nova figura de la ciutat que
engreixa una mica més l'univers propi del
Carnestoltes mataroní. Amb vocació de fer
una mica d'inventari i just el dia en
què el 40è Pellofa ha d'arribar
per dictar l'imperi dels pocasoltes aprofitem i repassem en format diccionari
els diferents elements,
actes, entitats i cites
que fan d'aquesta festa un cas especial.
I arribem a 50.

Diccionari carnestoltes 1,2,3.indd 2

El Carnestoltes de Mataró abraça, per consuetud,
tots els actes que van des del Dijous Llarder fins
al Dimecres de Cendra. És una festa amb un esquelet d'actes marcat, hereu del tombant entre els
anys 70 i 80 quan de la mà del grup que va conformar el Gremi de la Carnestoltada el carnaval local va adquirir bona part dels elements distintius.
Es pot dir, però, que la festa no ha tornat a tenir
aquell protagonisme i que, els darrers lustres d'ençà que en va assumir l'organització directament
l'Ajuntament, viu una època de poca esplendor.
El Carnestoltes no té a Mataró –i menys cara enfora–
l'anomenada o la participació d'altres localitats catalanes però manté un important patrimoni d'actes
i rituals propis com el mateix Dimecres de Cendra
o el protagonisme d'en Pellofa. Fem-ne diccionari,
per conèixer-los millor a tots.

07/02/2018 10:16
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Des de 185 € / mes
36 quotes. Entrada: 7.587,33 €. Última quota: 12.747,51 €. TAE: 9,65%

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

Primers 54km 100% elèctric
CO2: 41-154 g/km · Consum 1,7 - 6,3 l/100 km.

Oferta financera “Clever Option” del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2 WD 5 places, vàlida a Península i Balears, sobre un preu de 23.400 €
(inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport). Entrada: 7.587,33 €. TIN: 7,95%. TAE: 9,65%. 1 quota de 182,46 €, 34 quotes
de 185,00 € i 1 quota de 12.747,51 € (Valor Futur Garantit). Comissió d'Obertura 3%. 474,38 € al comptat. Import Total del Crèdit 15.812,67 €. Import
Total Degut, 19.694,35 €. Sent el dia de contractació el 09/01/2018 i primer pagament el 05/02/2018. Oferta vàlida fins al 30/04/2018. Finançament
ofert i subjecta a estudi i aprovació per part de Santander Consumer, E.F.C., S.A.
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Diccionari del Carnestoltes

A

B

Arribada d’en Pellofa Ball de Carnestoltes
L'aparició del Rei dels PocaSoltes i la seva cort permet veure
la temàtica de l'any abans d'anar
a prendre l'Ajuntament.

La gran cita per ballar, al carrer
–aquest any a la Plaça de Santa
Anna– porta des de fa tres anys
l'empenta de l'Esplai Garbí.

Quan: Divendres a les 20h.

Quan: Dissabte a les 21:30h

Ball de Gitanes
Botargues

Bunyols de bacallà

La guàrdia pretoriana d'en Pellofa Menjar propi de la Quaresma que
agafa el nom del Matarranya. Van es converteix en objecte de desig
amb carota i tiren foc amb una
i cues al final del Dimecres de
escombra.
Cendra a la Peixateria.

Quan: Acompanyen en Pellofa

Quan: Dimecres a la nit.

Ritual de danses tradicionals,
amb les gitanes locals que va
recuperar fa anys l'associació
Mestres del Gai Saber. Una mostra de cultura popular amb música en directe la de Principal de
la Bisbal que s'ha consolidat de
ple al programa. A la Plaça de
Santa Anna.

Quan: Dissabte a les 11:30h

C

Cartell
La imatge de la festa disfressa aquest any el cartell de Les
Santes 2017 per obra de Cesc
Cruzate. S'escull per Concurs.
Acostuma a ser provocador i fidel a l'esperit de la festa.

Diccionari carnestoltes 1,2,3.indd 4

CCC

Cendra

Del 2003 al 2007 va ser la darrera
entitat d'organitzar la festa, en un
últim intent d'autogestionar el
Carnestoltes local.

Element que dona nom al primer
dia de Quaresma, ja en la litúrgia
cristiana, que fins i tot la utilitza
en l'ofici del dia.

Quan: Del 2003 al 2007

Quan: Dimecres de Cendra

07/02/2018 10:29
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Certamen carnavalesc
L'acte amb el que FECAM mostra,
en dates properes al Carnestoltes,
la icònica manera gaditana de
viure la festa, amb xirigotes.

Quan: Dissabte 3 de març.

Comissió de
Carnestoltes
L'actual paraigua on voluntaris de les diferents entitats collaboren per tirar endavant la festa, que organitza l'Ajuntament.

Concurs de disfresses
Element imprescindible dels
balls de Carnestoltes. En fan els
Portafardells, se'n fa al Ball i fins i
tot a algunes discoteques

Quan: Divendres i dissabte.

D

Confraria de les
Set Setmanes
El grup que ha mantingut durant
40 anys la tradició de representar
la Quaresma en una vella i tallar-li una cama durant set setmanes a la Plaça de la Peixateria.

Confraria de
l'Enterrament

Derressaca

És el grup que organitza tot el
Dimecres de Cendra local, un
dels més potents del país.

La segona aparició dels
Portafardells, que recorren el
Centre dient els seus versots i ballant. Acaba amb una xocolatada.

Quan: Dimecres a la tarda-nit

Quan: Diumenge a les 18h.

Quan: Els diumenges a les 13h

Despertem en Pellofa

Dimecres de Cendra

Preludi del ball infantil en el qual
la quitxalla local va a l'Ajuntament a despertar en Pellofa, que
hi dorm la mona i la ressaca.

Arranca amb la mort d'en Pellofa anunciada. Amb motiu
d'aquesta i durant tota la tarda i fins a la nit se succeïxen la
Capella Ardent, la comitiva i l'Enterrament de la Sardina

Quan: Diumenge a les 11:15h.

Quan: Dimecres durant tot el dia.

Diccionari carnestoltes 1,2,3.indd 5
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E

Enterrament

Escuracassoles

Esquel·la

És d'en Pellofa a Mataró, però
també de la Sardina. Abans era
tradicional d'anar-hi amb una
sardina penjada d'un pal.

Quan acompanyen en Pellofa, els
músics de l'Agrupació Musical
del Maresme agafen aquest nom.
Van ser anteriors a la Banda i tot.

La comunicació de consuetud
de la mort d'en Pellofa sempre
destil·la el seu fer burlesc i és un
anticip del testament.

Quan: Dimecres al vespre.

Quan: Divendres i Dimecres.

Quan: Dimecres de Cendra.

M

Estampa
El record del Rei mort és objecte
de col·lecció. Serveix per recordar la imatge d'aquell Pellofa i
s'hi inscriu el responsori.

Quan: Dimecres de Cendra.

Màscara

Mimosa

Element carnestoltesc per defini- És una planta que floreix, precició, propi dels famosos carnavals
sament aquesta època de l'any.
venecians. La d'en Pellofa sempre Per això és habitual veure-la en la
és una obra original i sorprenent, Capella Ardent d'en Pellofa o en
d'alguna temàtica relacionada
decoracions especials d'aquests
amb el seu caràcter.
dies de festa.

Momerota

Momeroteta

L'actual figura data de 1979 però
està documentada històricament com a figura carnestoltesca. Per això participa de la festa.

Com la seva mare, és una figura
d'esperit i essència carnestoltesca. Surt als mateixos actes i també el diumenge al matí.

La nova figura festiva de la ciutat
que s'ha creat perquè participi
en el Ball de Gitanes que fan els
Mestres del Gai Saber.

Quan: Dijous, divendres,
dimarts

Quan: Dijous, divendres,
diumenge i dimarts.

Quan: Dissabte a les 11:30h.

Diccionari carnestoltes 4,5.indd 2

Mulassa
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N

Notari

Nou Gremi

És l'encarregat de llegir les últimes voluntats d'en Pellofa a l'Enterrament després de prendre-li
testament la nit abans.

L'entitat històrica sorgida als
anys 70 i 80 que s'encarregava
d'organitzar la festa i en va crear la majoria d'actes i elements.

Quan: Dimecres al vespre

Quan: Anys 80.

P
Pellofa
Pixar vi

Polèmica

És l'acció que el Costumari
Català diu que feia fa dècades la
Momerota i que s'ha recuperat
cada Dijous Llarder.

Element indissociable de la
festa. N'hi ha hagut pel cartell,
per un Pellofa, per estrofes del
Pregó o el testament. L'última,
derivada d'una disfressa a la
Portabardellada fa tres anys.

Quan: Dijous al vespre.

A Mataró aquest és el nom del
Rei del Carnestoltes. El motiu
ve del fet que el primer de la
nissaga va ser un ninot de palla.
En Pellofa és el centre de la festa
i participa a tots els actes que
es fan. Sempre va acompanyat
dels Botargues. Els anys que
no hi ha hagut festa, també hi
ha hagut testament del Pellofa
d'aquell any.

Portabardellada

Portafardells

Pregó

El correbars fora de programa
que organitzen cada divendres de
Carnaval els Portafardells i reuneix centenars de persones.

Figures meitat hom meitat peix
que diuen versots per "tocar el
crostó". Diu la llegenda que se'ls
va petrificar a la Peixateria.

Intervenció d'en Pellofa quan
pren el poder. Acostuma a ser un
repàs crític i humorístic de
l'actualitat local i global.

Quan: Divendres a les 23:30h.

Quan: Divendres i diumenge

Quan: Divendres a les 21h
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

NOVEDAD!
Porcelánico
60x60cm
1ª calidad

8,18

Por sólo

€/m2

GRIS

BEIGE

GRAFIT

O

Mod. Evoque

2P GRESS ARGENTONA 1807.indd 2
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OFERTA!
Porcelánico
imitación madera
rectificado
120x20cm

22,20

€/m2

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

por sólo

IROKO W

OOD

SAMBA

WOOD
GREY W
ALNUT

También disponemos
de conjunto peldaño
más tabica 120cm
por sólo

38
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Diccionari del Carnestoltes

R

Premis

Rebombori Gitanero

Entre els participants de la Rua
es competeix per tres premis a
les comparses més destacades.
El de més valor és de 500 euros.

Preludi del Ball de Gitanes en
el que els diferents elements de
l'acte anticipen el ball que se celebrarà al cap de pocs dies.

Quan: Dissabte al vespre

Quan: Dissabte passat

Responsori
Resposta col·lectiva a la lectura
del testament que resa “donem
fe d'aquesta estrofa, són deixalles
d'en Pellofa”.

Quan: Dimecres al vespre

Repartiment de
Truites
Acte de l'Hermandá de la Juliana
Llardera i la Semproniana Llardosa

Quan: Dijous llarder a la tarda

Rua de Carnestoltes

El gran acte popular del Carnestoltes, en què grups i entitats
es disfressen i surten en grup. Mobilitza centenars de persones i el seu públic es compta per milers. Durant anys era pràcticament l'únic acte del programa. La presideix en Pellofa, que
al final dona els premis que ha decidit el jurat

Quan: Dissabte a les 18h

S

Rues Escolars

Sant Sopar

Santes

El Carnestoltes es viu intensament a les escoles, que es
disfressen el divendres i fan
rues per la rodalia dels centres
educatius.

Festí gastronòmic a base d'escudella en el decurs del qual, i per
empatx, mor en Pellofa. És la representació del seu final.

Representació profana en versió carnestoltesca de les dues
patrones de la ciutat, Sant
Juliana i Santa Semproniana.
Acompanyen en Pellofa i reparteixen truites el Dijous.

Diccionari carnestoltes 6,7.indd 2
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T

Sardina

Seguici

Testament

Símbol del Dimecres de Cendra,
present com a decoració i referència. També és tradicional de
menjar-ne aquest dia.

Acompanyants d'en Pellofa,
formen la seva cort. També en
formen part els Botargues o les
Momerotes.

Les últimes voluntats d'en Pellofa
són el text més escoltat i feridor,
més que el pregó i tot. No acostumen a deixar ningú sense vers.

Quan: Dimecres de Cendra

Quan: Divendres i dimarts

Quan: A l'Enterrament

V

Tites de pa

Truita

Vella Quaresma

A la capella ardent d'en Pellofa
s'hi repartien aquests records,
uns panets amb forma fàl·lica
amb els que s'acomiada el Rei.

Juntament amb la Botifarra d'ou,
és el que pertoca menjar pel
Dijous Llarder. Segurament és
l'hàbit carnestoltesc més estès, ja
que se'l fan seu escoles, famílies
i entitats.

La representació del temps
d'abstinència, amb una cama
per cada setmana que dura.
S'entronitza a la Plaça de la
Peixateria.

Quan: Dimecres de Cendra

Quan: Dimecres a la nit

Versots

Vi calent

Si en Pellofa té el Pregó i el
Testament per expressar-se, els
Portafardells ho fan amb versos
crítics amb rima assonant.

Juntament amb els bunyols
de bacallà és el que es pren
a la Peixateria un cop la Vella
Quaresma és entronitzada.

Les últimes forces carnestoltesques que planten cara a les quaresmals en el decurs de
l'Enterrament de la Sardina.

Quan: Portabardellada i
Derressaca

Quan: Dimecres a la nit

Quan: Dimecres de Cendra
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AMB EMPENTA

L'app que fomenta anar a peu per la ciutat
La segona 'Som Hackathon' premia una aplicació entre totes les idees innovadores
en mobilitat a les ciutats d’una vuitantena d’alumnes al Tecnocampus
Innovació: Redacció

El TecnoCampus va celebrar el
passat cap de setmana (del 2 al 4 de
febrer) una “hackathon” centrada
en com potenciar la mobilitat a les
zones de vianants de Mataró. El
premi a la idea millor desenvolupada ha estat per a una aplicació
mòbil que fomenta que la gent es
desplaci peu a través de l’obtenció
de punts que són bescanviables
en diferents comerços locals. Es
tracta d’una app que registra els
itineraris de l’usuari per la ciutat
i li dona punts, per exemple, en
funció dels quilòmetres realitzats
a peu o al caminar per determinades zones a través de la gestió de
dades obertes.
L’equip, format per Joan
Colmenero, Alba López, Antoni
Porras, Axel Ros, Oriol Soler i
Pau Manzano, ha guanyat 2.000
euros i la possibilitat d’entrar al
programa de la preincubadora del TecnoCampus. “La nostra
proposta no només serveix per
aconseguir que la gent camini
més, sinó que també potencia
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l’activitat econòmica local i els
hàbits saludables”, apunta l’estudiant Alba López, membre de
l’equip guanyador.

Els altres premis
Una aplicació mòbil per aparcar
més eficientment a les zones de
càrrega i descàrrega i una altra per
digitalitzar i unificar les diferents
targetes de transport públic van
guanyar el segon i tercer premi,
valorats en 500 euros cadascun.
Què és una Hackaton?
Una “hackathon” és un esdeveniment creatiu i formatiu on es

reuneixen estudiants o professionals de diferents àmbits de coneixement per abordar, conjuntament
i organitzats en equips multidisciplinaris, un repte plantejat per
l’organització. Aquestes solucions
poden ser diverses, però sempre
estan relacionades amb el sector
tecnològic.

80
Una vuitantena
d'alumnes van prendre
part de la segona edició
de la Hackaton
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Un àmbit especialment
sensible
L’alcalde de Mataró, David Bote, i la regidora
d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, Núria Moreno, van destacar en el discurs
de benvinguda la importància de connectar la
mobilitat, el bé comú i la sostenibilitat a l’hora
d’abordar els reptes estratègics que planteja la
mobilitat sostenible a la ciutat.
El regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern, Juan Carlos Jerez; el director general
de SIRT, David Garriga, com a empresa patrocinadora de l’esdeveniment amb Schneider
Electric; i un representant de Som Mobilitat
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–que organitza la Hackathon amb l’Ajuntament
i el TecnoCampus– van ser els encarregats de
lliurar els premis i els diplomes a cadascun dels
assistents.
En aquesta segona edició de la Som Hackathon
hi han participat estudiants de l’Escola Pia Santa
Anna, CEV Barcelona, l’Institut d’Argentona,
Col·legi Maristes Valldemia, l’Institut Thos i
Codina, la Universitat Politècnica de Catalunya,
la Universitat de Vic, la Universidad Internacional
de la Rioja, Blanquerna, la Universitat Autònoma
de Barcelona i el TecnoCampus.
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Nou Pacte per a la reactivació
econòmica dels polígons
La patronal urgeix Mataró a acabar el pla d'oci nocturn per millorar la
convivència d'indústria i discoteques
indústria: Redacció - ACN

L'Ajuntament de Mataró, la
patronal i els sindicats han signat un nou pacte de lluita contra l'atur i per a la reactivació
econòmica que, en els pròxims
dos anys, centrarà els seus esforços en modernitzar els polígons industrials. El nou Pacte per
l'Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic de Mataró que subscriuen l'Ajuntament, CCOO, UGT,
Pimec i la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del
Maresme (FAGEM) s'ha fixat com a
objectiu revertir la situació actual
dels polígons industrials i tornar
a "reindustrialitzar la ciutat" Tot
i que l'ocupació dels polígons a
Mataró està per sobre de la mitjana catalana –només el 20% de les
naus estan buides–, la intenció és
atraure noves empreses que puguin generar nous llocs de treball.
Per aconseguir-ho es faran inversions importants de modernització.
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La regidora d'Urbanisme i
Desenvolupament Econòmic,
Núria Moreno, ha detallat que
s'impulsarà la implementació de
fibra òptica, es faran adequacions
per millorar la mobilitat o l'enllumenat i també es faran estudis per
establir quins han de ser els usos
prioritaris de les naus. En una primera fase s'actuarà en els polígons
de la zona de ponent –Boet, Hortes
i Rengle– i la previsió és invertir-hi
al voltant de 2 milions d’euros, entre fons provinents de la Diputació
de Barcelona i recursos propis de
l'Ajuntament. L'aprovació d'aquest
pla d'actuacions es preveu per a
l'abril i la seva execució s'allargarà
fins a l'any 2019.
En aquesta zona industrial de la
ciutat també està pendent l'aprovació d'un pla d'oci nocturn que
permeti afrontar l'actual situació
que es viuen les nits de cap de setmana a la capital del Maresme. El
pla porta mesos de retard respecte

de les previsions inicials i des de
la patronal reclamen que això es
pugui accelerar i culminar.

Equilibrar les activitats
La presidenta de la FAGEM, Roser
Moré, recorda la situació de coexistència d'empreses, discoteques
i mercats ambulants i demana que
això es pugui fer en les millors condicions de convivència possibles
per a tothom: "Ha de ser factible
i que uns no donin problemes als
altres. Cal una última embranzida
per equilibrar la situació i que l'oci
nocturn no generi problemes com
actualment".
L'alcalde, David Bote, reconeix
el retard en l'aplicació del pla per
"dificultats" a nivell legal: "Sabíem
que era difícil d'abordar i algunes
de les dinàmiques escapen de les
competències de l'Ajuntament.
Malgrat totes les dificultats, en
algun moment de l'any tancarem
la proposta".
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emprenedores, responsables, autònomes, col·laboradores, creatives,
crítiques, resolutives, obertes, resilients, comunicatives, enginyoses
i compromeses.

Un perfil competencial de
sortida per a l’alumnat
A Salesians inicien un projecte per ajudar a descobrir
el perfil competencial de cada alumne
Emprenedoria: Laia Mulà

En el marc dels dies previs a la
celebració de la festa de Sant Joan
Bosco, el fundador dels Salesians,
les escoles salesianes impulsen
una campanya per donar a conèixer el seu nou projecte. Es tracta
d’una aposta de tots els centres de
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Catalunya, per descobrir el model
de persona i el perfil competencial de sortida per al seu alumnat.
Partint de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat, el perfil es
concreta en dotze competències bàsiques per educar persones

Un model de creixement
personal
Els educadors tenen la missió
d’oferir una educació integral de
qualitat, basada en els valors de
l'Evangeli i el sistema educatiu
de Don Bosco, buscant la formació de totes les dimensions de la
persona. Aquestes s’expliciten a
través de les dotze competències
ja esmentades. En aquest procés
educatiu, es proposa a cada jove
un model de creixement personal
per descobrir el projecte de vida.
Les escoles salesianes estan immerses en un procés per impulsar
la innovació pedagògica que gira
al voltant de la creació d’entorns
potents d’aprenentatge per desenvolupar amb excel·lència les
competències de l’alumnat a través
de metodologies actives.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
POR TRASLADO EMPRESA textil.
Se vende muebles oficina, mesa
cortador, accesorios, estanterías,
percheros, cubetas, utiles corte,
etc. 659.441.391
COMPRO VINS I LICORS vells.
606.846.420
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
MATARÓ. PIS AL CENTRE de 94m2 3
hab Reformat, Ext. Molt de sol. Asc
180.000€ 93.798.00.50
MATARÓ LOCAL C/MILANS en Venda
o lloguer Local 250m2 amb pk. Ideal
consultes o similars 93.798.00.50
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en venda 345m2 amb 7 pk. Informi´s
93.798.00.50
VILASSAR DE DALT. Oportunitat!.
Nau en venda 1.800m2 més 200m2
de pati 93.798.00.50
VENDO LOCAL. C/Josep Fradera 27.
93.758.65.56 /675.839.631
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 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. edificable 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
ALQUILO HABITACIÓN GRANDE
con derecho al resto de vivienda. Terreno. Zona tranquila.
Urbanización (Argentona). 275€.
615.170.534
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TRASPASSOS-LLOGUERS
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
SE ALQUILAN SALAS para terapeutas, médicos, consultas varias...
Céntrico. 654.329.894
LLOGO HABITACIÓ A dona. Zona
Peramàs. 200€. 605.361.472
S E A LQ U I L A H A B I TAC I Ó N .
650.919.205
ALQUILO HABITACIÓN ZONA
Avda. Gatassa, en Pueblo Seco.
697.843.685
TREBALL
INMOBILIARIA PRECISA
ADMINISTRATIVA con dominio inglés y redes sociales. Sr. Joan Dorca
651.910.459
SE NECESITA COMERCIAL para
hostelería, con experiencia, media
jornada o posibilidad de jornada
completa, alta S.S., sueldo + comisión. Currículum a moreno@
csmhosteleria.com
PRECISAMOS TELEOPERADORES/
AS para oficina en Mataró. Se ofrece trabajo estable. Sueldo fijo más
comisiones y CM. Iván 675.514.214
ES BUSCA COMERCIAL amb certa
experiència en l'àmbit immobiliari
amb domini d'anglès i xarxes socials. Es valora domini de la fotografia.
Autònom + importants retribucions
econòmiques. Enviar curriculum:
dorca@finquesdorca.com
PELUQUERíA EN MATARÓ necesita
ayudanta. Teléfono 615.939.839
BUSCO COSIDORA QUE treballi desde
casa o taller amb màquines overlock plana i recubridora. Trucar
656.909.282 Isa.
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2
TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
674.863.892 /674.624.344
SE NECESITAN TALLERES de confección para cantidades pequeñas, de
plana y punto. 667.297.637
SE PRECISA ENCARGADA para piso
de relax en Mataró. Edad máxima
50 años. Disponibilidad para hacer
turnos rotatorios incluidos fines de
semana y festivos. Alta en la S.S.
655.226.610
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o
donar classes d'anglès a nens i
nenes de 6 a 14 anys. Interessats
trucar al 698.591.029 Aina
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/h.
602.846.034
AUXILIAR GERIATRIA CUIDA
gent gran, nens. Referències.
722.200.863
MONTAJE DE CUADROS eléctricos
para viviendas. 607160610
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PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles
Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
TREBALL
BUSCAMOS CHICAS ENTRE 18 a
35 años para masajes contactos a caballeros. Altos ingresos.
603.732.978 Granollers
BUSCO TRABAJO FIN de semana y
noche. Cuidado personas mayores.
Experiencia. 637.263.838
LIMPIEZA, COCINA, CASAS…
631.451.768
CHICA BUSCA TRABAJO interna.
653.859.869
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havaneres, cançó marinera.
Festes majors, festes de carrer, festes privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
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 botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
PAVIDNET: Neteja, manteniment i
abrillantats. Pressupost sense compromís. 93.757.76.83 /607.249.790
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería, 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
PINTOR. 642.606.471
D E T ECT I V ES Z E P O L L . 369
Investigación privada. Mataró.
93.799.61.61
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PROFESSIONALS
PINTOR-YESERO. Económico.
Confianza y calidad. 632.725.660
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580
PINTOR EXPERIENCIA Y seriedad.
Conozca nuestros trabajos en
www.pinturasdanco.wix.com/danco. Tel 672.802.951
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
CLASSES
BUSCO PROFESSOR PARTICULAR
per donar classes d'accés a l'universitat. Tardes. 609.840.940
VARIS
HOMBRE 60 AÑOS, amante filosofía,
naturaleza, conocería mujer, belleza
natural, espiritual, yoga, meditación,
para relación tántrica. 722.268.050
CONTACTES
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 682.462.579
N OV E D A D N O R A 2 1 a ñ o s .
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona
Habana y a domicilio. 688.019.809
ESCORT DE LUJO. 665.463.891
LA MEJOR CASA relax de Mataró.
12 chicas disponibles para tus
fantasías. www.ScortAbril30.com.
93.741.63.41 /657.894.558
ATRACTIVA Y SENSUAL rubia,
servicios completos, sin prisas.
698.359.037 Particular
CINCUENTONA delgadita, 110 pecho,
cariñosa, multiorgásmica, besucona, completa. 688.253.126
Particular
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 chica japonesa, 2 chicas chinas.
Rocafonda. 688.192.012
MASSATGISTA GUAPÍSIMA MATARÓ
625.555.824
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NOU RANGE ROVER VELAR
NOU RANGE ROVER VELAR

NO
NO NECESSITA
NECESSITA
PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS
LAND
MOTORS
Concessionari
oficial Land Rover
Concessionari oficial Land Rover

Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR.
Tel.
93N-II
741Km
80 643.
25 - Pol.
landmotors.landrover.es
Crta.
Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR.
Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es
Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.
Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.
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Argentona

Nou reconeixement als esportistes de la vila
L’Ajuntament d'Argentona premiarà i reconeixerà als esportistes a la nova
'Tarda de l’Esport' que tindrà lloc l’11 de maig a la Sala
Esports: Laia Mulà

Fins al dia 28 de febrer tots els
ciutadans poden presentar propostes i candidatures per als esportistes i equips que mereixin rebre
algun dels premis i reconeixements
que es lliuraran a la Tarda de l’Esport. La gala, organitzada per la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Argentona, tindrà lloc l’11
de maig a les 20h a La Sala d’Argentona. Els escollits en cada una
de les tres categories masculines
i femenines existents, rebran un
guardó i un premi en metàl·lic per
destinar-ho a material esportiu.
Aquest tipus d'iniciatives són
comunes a molts dels municipis
maresmencs i, per exemple, la Nit
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de l'Esport de Mataró ja acumula més de 50 anys de trajectòria.

Les categories
La Tarda de l’Esport serà un acte
de reconeixement als esportistes,
equips i persones vinculades a l’esport argentoní. També es lliuraran
mencions especials a l'Esportista
de l'Any, així com a la trajectòria esportiva d'aquelles persones

Per internet

Es poden fer propostes via formulari a
http://argentona.cat/
tardaesport2018

vinculades al món de l'esport argentoní. Els candidats han de ser
majors de 6 anys i estar empadronats a Argentona. Cal destacar que
s'han establert tres categories a
millor esportista masculí i femení: entre 6 i 12 anys, entre 13 i 17
anys i majors d’edat.
Fins al 28 de febrer es poden
presentar les candidatures a les
diverses categories mitjançant un
formulari especial al web municipal (www.argentona.cat/tardaesport2018). Entre totes les candidatures rebudes, un jurat –format
per representants de la regidoria
d'Esports, de les entitats esportives
i dels grups polítics municipals –
escollirà els guanyadors de cada
categoria.
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Busquen els autors de les destrosses
del 23 de gener
Reunió entre Ajuntament i Mossos per tirar endavant la denúncia per trobar
els responsables de les desperfectes al mobiliari urbà d’Argentona

L'Ajuntament d'Argentona, preocupat pels incidents

L’alcalde d’Argentona, Eudald
Calvo, i els Mossos d’Esquadra de
Mataró, s’han reunit recentment
per tirar endavant amb la denúncia que es proposa descobrir quin
grup de persones va fer les destrosses al mobiliari urbà. Els fets van
tenir lloc el passat 23 de gener a
Argentona i van acabar amb diversos desperfectes a la via pública i

Cedida

amb la desaparició de la bandera
estelada que onejava a l’entrada
de la vila.
Eudald Calvo va mostrar la seva
preocupació per aquests tipus de
fets i va valorar positivament la
reunió amb els Mossos d’Esquadra, els quals s’han compromès
a reforçar la vigilància en alguns
punts del municipi.

Una eina per a la millora dels
espais verds i l’arbrat
L’Ajuntament presentarà el pla director del verd urbà,
una eina de planificació i gestió dels espais verds

Parc de la Font Picant
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Cedida

A més, l’alcalde va aprofitar per
tractar altres qüestions relatives a
la seguretat com els robatoris en
augment que pateixen les urbanitzacions de la vila. Argentona compta darrerament amb més agents i
vehicles dels Mossos d’Esquadra
presents per diverses zones per
reforçar la vigilància, com també
ha fet la Policia Local.

L’Ajuntament d’Argentona presentarà el dilluns 19 de febrer el pla
director del verd urbà, una eina de
planificació i gestió per a la millora
dels espais verds i l’arbrat municipal. El Pla del Verd Urbà permet
conèixer l’estat i les possibilitats
de les zones verdes del municipi,
alhora que n’estructura la gestió
perquè sigui més eficient. Entre
les seves línies d’actuació destaca
l’organització del servei de gestió
de l’arbrat, la redefinició de l’arbrat
viari i del verd urbà.
El document ha estat elaborat per l’empresa especialitzada
Eliseupaisatgista.
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Entre poc i massa. Darrerament pots

Necessitat de renovació en l'àmbit

Pots veure't fent plans interessants

passar de l'esgotament per excés

laboral, però perquè les coses es mo-

amb la parella o un grup de persones

d'activitat a l'intent de desconnexió

guin tu hauràs de posar-te al dia.

amigues. Viatges, sortides i certa ac-

i necessitat d'aïllament. Trobar un

Enfoca't en els teus objectius, que

tivitat lúdica on es poden donar els

terme mitjà seria millor.

ara poden tenir alguna ajuda.

afers i les conquestes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Ple d'energia però compte amb les

Tens oportunitat de fer les coses

T'ha costat i has trigat temps però

presses o l'excés de feina, no cal ar-

d'una altra manera en tema de pa-

finalment ets més conscient del que

ribar al límit. És important que asse-

rella. Reflexiona sobre què fas i el que

pots esperar de certes persones. Ara

guris el descans en aquest moment

evites. De ben segur que t'adonaràs

que ho saps, situa't al teu terreny de

de tanta intensitat física.

de què cal millorar.

joc i gaudeix-ne.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Cansat de fer sempre el mateix,

Si no baixes el ritme mental, el cos pot

No t'enverinis amb idees tòxiques.

vols renovar el teu temps d'oci.

demanar-te ajut. Descansar i evitar

Si notes que et poses trist perquè

Descobreixes activitats interessants,

pensaments repetitius, que no porten

la ment s'omple de problemes ine-

probablement en companyia de la

enlloc serà el millor. No pots amb tot,

xistents, mou-te i canvia d'activitat.

parella. Sorpreses en l'àmbit sexual.

també ets humà.

Moment d'especials reflexions.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si has de posar ordre a la teva vida,

Bon moment pel que fa a relacions

Potser ets conscient que has d'adop-

ara ho faràs sense problemes. Adoptes

i vida social en general. Si ho apro-

tar una vida més activa però no et

una actitud més activa i si cal, opta-

fites, aquests contactes donaran el

resulta gaire fàcil canviar d'hàbits.

ràs per usar la via judicial en algun

seu fruit, però això sí, t'hauràs de

Si t'organitzes, podràs començar a

assumpte personal.

desprendre d'algunes idees.

fer coses interessants.

www.facebook.com/dhannaastro

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

dhannaastro@hotmail.com
PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

BANNER INVERTIT: 35€*

Navega per la web totmataro.cat fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per:

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ADRIÁN CID HERRERA
Paraula invertida:
VENDA

Adreça web del banner invertit:
www.alutekaluminis.com/

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

TV
Dissabte 10
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
CATALUNYA TERRITORI TIC
ÚLTIMA SESSIÓ
BA-BA
LA CONVERSA
CREURE AVUI
ADOLESCENTS.CAT
AL DIA BCN Nord-Maresme
CAMINANT x CATALUNYA
DE TEE A GRENN
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
1MÓN.CAT
BÀSQUET EN JOC
KASTANYA.CAT
LA CONVERSA
AL DIA CAP DE SETMANA
CALIDOSCOPI
FAMÍLIES I ESCOLA
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
ARA, LLEIDA BLANCA
CALIDOSCOPI
TELÓ DE FONS
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
DE TEE A GRENN
CREURE AVUI
CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 11
7:00
7:30
8:00

VOLTA I VOLTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI

TV 1807.indd 1

8:30
9:00
10:00
10:30
11:00
12:30
14:30
15:30
16:00
18:00
20:00
21:30
22:00
23:00
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
I

BA-BA
CAMINANT x CATALUNYA
TRAÇ DE CULTURA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
HOQUEI EN JOC
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
1MÓN.CAT
HANDBOL EN JOC
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
SET DIES
ÚLTIMA SESSIÓ
DIUMENGE ESPORTS
CALIDOSCOPI
ÚLTIMA SESSIÓ
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
KASTANYA.CAT
TELÓ DE FONS
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 12
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
BEN TROBATS
ÚLTIMA SESSIÓ
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
BA-BA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA

23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 EL CLUB DELS POETES
MORTS. EL CÀSTING
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

Dimarts 13
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
BA-BA
FAMÍLIES I ESCOLA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
VOLTA I VOLTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
ESTUDI 3
MIRADOR
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI

Dimecres 14
7:00

NOTÍCIES EN XARXA

8:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

MATARÓ AL DIA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
CALIDOSCOPI
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
BA-BA
VOLTA I VOLTA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
VOLTA I VOLTA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
VOLTA I VOLTA
MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 15
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
LA CONVERSA
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
BA-BA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

KASTANYA.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
DE TEE A GRENN
AL DIA BCN Nord-Maresme
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
GAUDEIX LA FESTA
MIRADOR
DE TEE A GRENN
KASTANYA.CAT
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 16
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
TRAÇ DE CULTURA
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
BA-BA
PROCÉS CREATIU
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
AL DIA BCN Nord-Maresme
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
KASTANYA.CAT
MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
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L'antiga escola Labandària tindrà nous usos que decidirà la població

Cedida

Busquen nous usos per l'antic Labandària
Llavaneres prepara el procés participatiu que es presentarà públicament a la ciutadania
el pròxim 17 de febrer per "redibuixar" l'espai de l'antic centre educatiu
Societat: Laia Mulà

Sant Andreu de Llavaneres està
a punt de posar en marxa un nou
procés participatiu obert a tota la
ciutadania de la vila entorn el projecte 'Redibuixem el Labandària'.
Aquesta iniciativa compta amb
el suport de la Diputació de
Barcelona i es proposa decidir
de manera popular quins seran
els usos d’aquesta antiga escola
del poble.
El document amb les normes
de funcionament del procés ha
estat aprovat recentment pel Ple
Municipal, una iniciativa que compleix amb el compromís electoral
de la majoria de grups municipals i
manté la voluntat de l’Ajuntament
de portar a terme accions per promoure la participació i implicació
ciutadana.

Quatre mesos de durada
El procés participatiu que es proposa engegar l’Ajuntament de
Llavaneres començarà el 17 de
febrer amb una sessió informativa oberta a tota la ciutadania
en el que es concretaran les normes del procés. La xerrada tindrà
lloc a l’Espai Labandària, situat
al passeig de Jaume Brufau, 4. La
primera fase de la consulta serà la
de recollida de propostes a través
de diversos canals participatius
habilitats per l’Ajuntament i finalitzarà el 22 d’abril.
Seguidament, el 12 de maig, se
celebrarà una jornada de debat
amb diversos espais de discussió,

un procés participatiu que clourà amb la presentació final i el
retorn dels resultats que s’efectuarà durant el mes de juny. Cal
destacar que, en total, la consulta
'Redibuixem Labandària' s’allargarà fins al juny de 2018.

Implicació de tota la ciutadania
Per tal d’implicar al màxim als representants i al personal del consistori, aquest dimecres 1 de febrer
l’alcalde i el regidor de Participació
Ciutadana van presentar el projecte als treballadors de l’Ajuntament,
un acte on també va ser present
un representant de la Diputació
de Barcelona.

4
Des de l'Ajuntament
volen que el procés duri
un màxim de quatre
mesos i que aquest
acumuli la màxima
participació ciutadana
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El Labandària quan encara era una escola

Cedida
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L'atur va lleugerament a l'alça
el primer mes de l'any
Al Maresme puja sobretot entre les dones
i especialment entre el jovent

Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, aquest
increment de l'atur s'ha centrat en
les dones. Mentre el nombre de
maresmencs sense feina ha disminuït un 0,29%, l'atur femení ha
augmentat un 1,20%.

L'atur ha pujat el mes de gener

Atur jove
L'anàlisi de les dades també posa
de manifest que l'increment de
l'atur del mes de gener ha afectat
principalment a la població més
jove. La xifra de persones aturades
s'ha incrementat en 161 entre el
col·lectiu de 16 a 24 anys; de 54
entre les persones de 35 a 44 anys
i de 40 en els majors de 55 anys.
En canvi, ha baixat de 87 en el collectiu de 45 a 54 anys i de 20 entre
el de 25 a 34.

El Maresme ha tancat el mes de
gener amb un increment de l'atur
del 0,55%. La xifra de persones inscrites a les oficines d'ocupació de
la comarca ha crescut en 148. En

Arxiu

total, són 27.238 els maresmencs
i maresmenques que es troben en
situació de desocupació. La taxa
d'atur del Maresme és del 13.52%.
Segons
l'Observatori
de

25 ANYS

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER

JUNTO COLEGIOS

Ref. 12697 CERDANYOLA: Piso reformado para entrar a vivir. 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.

83.000€

T

ALTO Y LUMINOSO

Ref. 12859 CIRERA: De los barrios más tranquilos y creciente
demanda. Muy cerca autopistas y centros ciales. Piso alto, exterior, 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.

92.500€

T

Ref. 12856 ROCAFONDA NORTE: Entre las 2 principales avdas
de la zona, lugar tranquilo. Buen piso 90m2, óptimo estado sin necesidad reformas. Alto, alegre y luminoso. 4 habit. (2 dobles). Salón
comedor amplio. Balcón. Cocina buenas medidas original. Baño actualizado con ducha. Buen piso por medidas, estado y precio.

85.750€

T

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. formica Baño con bañera original. Galería posterior. Pequeña comunidad y
de terraza a precio muy asequible.

97.500€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

C12 Tot Maresme .indd 2
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Arenys a la cerca dels
habitatges desocupats

700 persones
desfilaran a la rua de
Carnaval de Vilassar

El Ple aprova una nova ordenança reguladora
per a la inspecció i detecció de llars buides

Tretze comparses opten a
algun dels vuit premis

L’Ajuntament d’Arenys de Mar
ha aprovat recentment una ordenança reguladora proposada per
la CUP per a la inspecció i detecció d’habitatges buits a la vila. La
iniciativa es proposa buscar una
solució davant el fet que cada vegada hi hagi més persones sense
llar i més pisos buits propietat de
promotores i bancs que no tenen
pressa en posar-los al mercat. Un
cop aprovada l'ordenança, el següent pas serà aprovar el programa
d’inspecció i la taxa corresponent
per a la inspecció.

Detectar i verificar
L’objectiu és doncs regular la tramitació dels expedients de verificació d’ús anormal dels habitatges desocupats permanentment
i sense causa justificada per un
període més llarg de dos anys. El
text de l’ordenança regula el procediment de detecció i verificació
d’aquests habitatges buits i especifica el procés de tramitació de
l’expedient en cas de detectar-les.

No es tracta de perseguir persones amb l’habitatge tancat o amb
segones residències, sinó entitats
bancàries o promotores immobiliàries que no mobilitzen els habitatges disponibles.
L’Ajuntament ha impulsat
aquesta iniciativa –en la línia empresa per altres municipis– atès
que cada cop més col·lectius tenen
dificultats d’accés a l’habitatge i
que la situació de crisi econòmica, sumada a l’augment del preu
de lloguer i compra, provoca que
moltes famílies no puguin pagar
un habitatge digne. Consideren
que la situació es contraposa amb
els habitatges buits propietat de
promotores i bancs. | Laia Mulà

Promotors i bancs

La nova ordenança no vol
castigar propietaris privats sinó entitats bancàries amb propietats buides

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys va aprovar aquesta mesura

Tot Maresme 2 Arenys + vilassar.indd 2

Cedida

Carnaval a Vilassar

Cedida

Tretze comparses i un total de
694 persones desfilaran aquest
dissabte dia 10 de febrer a la rua
que tindrà lloc a Vilassar de Mar,
el plat fort de la programació de
Carnestoltes. Tres de les comparses superen el centenar d'inscrits.
Seran els encarregats d’omplir els
carrers de ball, música i colors a
partir de les 19h del vespre sortint des del carrer Sant Artur. Les
tretze carrosses podran optar a
un dels vuit premis existents. En
acabar la rua tindrà lloc el Ball de
Carnestoltes, el qual se celebrarà al
Pavelló d’Esports Municipal Paco
Martín amb entrada gratuïta i la
música en directe de Fugados de
Alcatraz i un discjòquei.

Els premis
Com en edicions anteriors, es concediran premis de 700, 600, 500,
400 i 300 euros a les cinc millors
comparses, així com el premi Toni
Linares – 700 euros i una escultura– a la millor carrossa. A més,
també s’entregarà un premi de 200
euros a la millor reina i un premi
per votació popular a la simpatia.
El jurat puntuarà l’originalitat, el
vestuari, la coreografia i l’atractiu.
El dimecres 14 es tancarà el
Carnestoltes amb l'Enterrament
de la Sardina. | L.M.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

oficines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
PLAÇA CUBA (Ref. 241489). Dúplex totalment reformat al centre de Mataró.155
m2, 3 habitacions dobles i 2 banys. Dues
terrasses de més de 30m2.

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

305.000€

T

RENFE (Ref. 200959). Pis totalment reformat al costat de l’estació de tren. Consta
de 3 habitacions i 2 banys complets. Finca
amb ascensor i possibilitat de pàrquing en
la mateixa finca.

REBAIXAT 198.000€

T

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es
CENTRE. Sisè pis amb ascensor de 130m2,
4hab., 2 banys, cuina office i saló-menjador
amb sortida a balcó tipus terrassa. Reformat.
Inclou plaça de pàrquing a la mateixa finca.
Distribució i vistes immillorables.

283.750€

T

RND. O’DONNELL (Ref. 244264).
Àtic amb ascensor, 3 dormitoris, bany,
saló-menjador, cuina amb galeria, i dues
terrasses. Reformat. Totalment exterior,
orientat a mar.

T

159.990€

OFICINA MOLINS I CIRERA: Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es
ELS MOLINS (Ref. 235202) Pis de 80m2,
2 habitacions dobles (abans 3), menjador,
cuina independent, bany complet i gran
galeria-safareig. Ben conservat.

99.000€

T

CARRETERA DE MATA (Ref. 244709).
Pis alt i lluminós amb ascensor, 3
habitacions, menjador, a ampli balcó,
cuina independent, galeria-safareig i bany
complet amb plat de dutxa.

86.000€

T

OFICINA CERDANYOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es
OBRA VISTA A ROCA BLANCA, BAIX TOTALMENT EXT. (Ref. 249135). De 70m2, com. tranquil·la. 3 Dorm. dobles, ampli saló-menjador de 26
m2,bany complert, cuina ind., safareig i traster. Pati
comunitari. Bona zona i aprop de tots els serveis.

94.000€

T

FINCA UNIFAMILIAR AMB ENTRADA IND.
A REFORMAR. (Ref. 249101). Primer pis
de 100m2. 3 dorm. (2 dobles i ext.), cuina,
saló-menjador de 30m2, bany i 2 terrasses
privades de 25m2. Aprop de tots el serveis

94.000€

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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www.totmataro.cat/perfils

Perfils

Marc Vilajuana,

l'art de la creació

El jove mataroní es dedica a les arts escèniques

Laia Mulà

Els més petits de la casa el coneixen com a 6Q de
la família Super3, un robot de cuina creat per l’Àlex.
Ell és en Marc Vilajuana, un jove artista mataroní
d’allò més polifacètic que es mou per diverses disciplines dins les arts escèniques amb total comoditat.
En Marc canta, balla, actua i escriu textos teatrals.
Tot i haver tastat les arts plàstiques, se centra en
les arts escèniques des que les va descobrir quan
era un nen. Va començar a fer teatre i confessa que
li feia molta vergonya. Quan s'hi va anar endinsant,
va perdre la timidesa i es va interessar per la música.
Va fer teatre a l’Aula de Teatre de Mataró i després
va fer un cicle Superior d’interpretació a Barcelona.
A més, també va aprendre dansa i, tot i que el teatre
és la seva disciplina originària, totes les arts escèniques han tingut moments de pes a la seva vida.
«M’agradaria aprendre altres coses com la filosofia
o la pintura», relata Vilajuana. Per ell, la gràcia rau
a ser curiós i «mantenir l’interès per aprendre i fer
més coses», conclou. La pregunta és la seva religió
perquè, segons explica, «permet ser constantment
canviant». «No m’interessa aferrar-me a una idea de
mi mateix o del que succeeix perquè anar amb l’interrogant permet explorar molts més àmbits», destaca.
Fa uns cinc anys que dedica temps a la creació,
primer amb el duet Simbiosi basat en la música, i
després amb la Companyia Manos, els quals parteixen
de la dansa. «A partir d’aquesta, però, neix humor,

Tot Perfils 1807_ok.indd 1

Daniel Ferrer

improvisació, teatre de gest, entre altres coses», afirma Vilajuana. Viu l’art i la creació com «un tub per
escapar» i té clar que ell necessita aquest espai de
creació per trobar-se a si mateix amb un llenguatge
«que no és el comú». «Necessito moure’m mitjançant
el cant, la dansa i l’expressió», destaca.

Set autoretrats
Cal destacar que recentment ha presentat la seva
primera peça solo de creació de llarga durada
titulada ‘Set autoretrats’. En ella, Vilajuana fa un
dibuix de la seva persona, fent un 'matxambrat' per
construir la seva identitat amb set petites peces de
diferents temàtiques i disciplines. «Són set perfils
en els quals m’he trobat tant físicament com personalment», conclou. És una peça multidisciplinària
de 50 minuts que de moment s’ha pogut veure a
Porta 4 i que espera poder moure a més espais.

APUNTS
Defineix-te: sóc una pregunta
Un llibre: 'El sentido de la vida humana’
Una pel·lícula: ‘Sílení’, de Jan Svankmajer
Un viatge: a Armènia
Un repte: vomitar davant d’una multinacional
Un somni: desprendre’m de totes les etiquetes i
poder 'ser'

07/02/2018 15:53

T. 937 965 148

Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró

T
Ref. 4402
Z. ROCABLANCA:

PLANTA BAJA SEMI NUEVA CON
PATIO 8M2: Terraza de 15m2, 2 hab.,
baño completo con ducha, cocina haya,
calefacción, suelos gres, pocos vecinos.

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

T
Ref. 2492
PLA D'EN BOET:

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

T
Ref. 4494
Z.CERDANYOLA:

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

T
Ref. 4215
Z.ROCABLANCA:

PISO TOTALM. REFORMADO CON PATIO
DE 12M2: 3 hab. (antes 4), salón-com., chimenea, cocina off, galería, a.a. bomba calor,
trastero, ascensor. Mejor que nuevo.

T
Ref. 4448
Z. P. I CADAFALCH:

OBRA NUEVA-ULTIMO PISO A LA
VENTA: Dúplex con 2 terrazas una a nivel
comedor, 2hab.+ estudio, baño completo y
aseo. Empieza el año estrenando vivienda.

Ref. 6215
Z.MOLINOS:

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

Ref. 1426
T
ZONA CENTRO:

GRAN PISO 135M2 REFORMADO: con
ascensor y plaza de pk incluida, 4 hab. 3
DOBLES, baño y aseo, cocina office y galería anexa, calefacción. Piso definitivo.

T SEMI NUEVO, COMUN.REDUCIDA:
Ref. 4495
con ascensor, 2 hab. dobles, baño
CERDANYOLA ALTA: Piso
compl., ducha, cocina haya, galería, ext.

inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

5365

Ref. 2490
Z.EIXAMPLE:

T

119.000€

148.000€

175.000€

254.000€

122.000€

130.000€

171.000€

T

277.000€

159.000€

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

aluminio, calefac. Mejor que nuevo.

937 965 148
7/2/18 15:17

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

MATARÓ - Rocafonda

117.260 €

PIS AMB GRAN TERRASSA DE 45M2

MATARÓ - Havana

164.850 €

OPORTUNITAT ÚNICA PER ZONA I PREU!

Pis còmode amb molt de caliu, 85m², 3 dor, 1 bany, cuina Consta de dues habitacions, bany complet, cuina americaoff, saló, balcó. Excepcional terrassa a nivell!!! T151371
na, calefacció, Vina a veure’l !!! T151219

MATARÓ - Cirera

248.850 €

FANTÀSTICA CASA AMB TERRASSA DE 70M2
Consta de 165m², 3 habitacions, dos banys, cuina oﬃce,
garatge. Ideal dues famílies!! T250258

MATARÓ - Centre

268.000 €

ÀTIC DÚPLEX INVERTIT TOT REFORMAT

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Centre

325.000 €

CASA D’ESTIL SENYORIAL AMB TERRES HIDRÀULICS

150m², 4 hab. (1 suitte), 2 banys, cuina off, saló menj., 100m², 3 habit, jardí. Fes créixer un lloc únic i de categoria amb
35m², balcó, ascensor. Abans 350.000.-€ ara.... T 151169 possibilitat de 4 pisos o una pl. baixa i 3 plantes!! T 250273

2P CASTELLÀ 2018.indd 2
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S

45 anys ens avalen.
Serietat i eficàcia
al millor preu.

MATARÓ - Centre

750 €

PLANTA BAIXA A LA ZONA MÉS BUSCADA DE MATARÓ

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

ARENYS DE MAR - Centre

825 €

HABITATGE AMB INCREÏBLES VISTES AL MAR

65m², 2 dorm., 1 bany, saló a pati exterior, cuina indep., garat- 62m², 2 habit, 1 bany amb dutxa, cuina tipus office, amplia terrassa,
ge, ascesor, calefacció, terres marbre. Assolellat!! T 105487 saló menjador, ascensor. Moblat! T110552

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Havana

950 €

PIS TOTALMENT REFORMAT AL COSTAT DEL CENTRE

MATARÓ - Centre

900 €

PIS COMPLETAMENT MOBLAT AL COR DE MATARÓ
90m², 2n pis, ascensor, 4 habit. (2 dobl), 2 banys, menjador amb balcó,
calefacció, terres terratzo, portes fusta, alumini. Moblat ! T107750

MATARÓ - Centre

700 €

LOCAL CANTONER MOLT LLUMINÓS

Ascensor, 106m². 4 hab., cuina off. , galeria, bany amb dutxa, saló 88m² , local en carrer molt transitat, instal. aigua, llum, petit lavabo,
menj., aire cond., tanc. alumini, traster, terrassa 25m2!! T110436 ideal botiga de roba, subministraments, supermercat... T 302982
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Les vivendes estrella

són exclusives d’Urbenia
MATARÓ - Rocafonda

R 80175

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

ARGENTONA - El Cros

R 80511

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

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

125.000 €

149.260 €

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - La Llàntia

R 80497

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

126.900€
MATARÓ - Eixample

R 80254

R 11229

Pis acollidor i lluminós, amb vistes a Burriac,
3 hab, cuina reformada. Ascensor. Pis ideal!!!

Pis funcional i lluminós 3 hab, cuina oberta a menjador 30 m2, 2 banys. A punt per entrar a viure!!

158.000€

208.000 €

MATARÓ - Centre

R 19175

Gran pis de 4 hab (2 dobl), orientat al mar, traster i pk finca. Pis definitiu!!!

239.000 €

MATARÓ - Via Europa

R 80050

Espectacular pis amb terrassa 60m2, 3 hab,
pk i traster a la mateixa ﬁnca. Oportunitat!!!!

MATARÓ - Eixample

R 80297

PB seminova 4 hab (2 db, 1 suite), cuina perfecta
i hab planxa, 2 terrasses, asc i pk. Gran elecció!!!

249.000€

261.500€

LOCALS COMERCIALS
REFERÈNCIA

POBLACIÓ I ZONA

DESCRIPCIÓ

R.19248

ARGENTONA- Centre

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

R.80057

MATARÓ - La Riera

Traspàs Bar–restaurant al centre. 200 m2.

R.80266

MATARÓ - Eixample

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

R.80217

MATARÓ - Cerdanyola Nord Local diàfan, 140m2, amb 1 bany i 1 altell. Ideal taller.

R.23580

MATARÓ - Eixample

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd 2

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

PREU

30.000€ i 560€/mes
120.000€ i 3.000€/mes
137.000€
105.000€ i 500€/mes
99.000€ i 500€/mes

7/2/18 11:06

MATARÓ - Ronda Prim, 82
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30
PREMIÀ DE MAR - Gran Via, 218
ALTRES OFICINES:
BADALONA, BARCELONA, GRANOLLERS

229
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