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El CNM La Sirena vol seguir fent gran la seva llegenda
en la Final 4 de la Copa LEN que juga a casa
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OCASIÓN
Ref. 12869 ZONA CERDANYOLA: Piso 1/2
altura en perfecto estado, entrar a vivir. Calle
tranquila. 2 dormit. amplios. Salón comedor
luminoso. Cocina en óptimo estado, galería.
Baño con ducha. Suelos gres. Ventanas aluminio. Carpintería madera barnizada.

73.500€

T

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: Ocasión. Vivienda 95m2, alto, ascensor y buena imagen. Bien distribuido, luminosidad
e imagen. 4 dormit. Salón. Balcón buenas
medidas. Gran cocina off. perfecto estado,
office. Baño+aseo. Suelos de gres. Exterior
aluminio. Armarios empotr Calefacción.

ATENCIÓN A SU PRECIO

CON PARKING Y TRASTERO

Ref. 12892 CERDANYOLA: Excelente piso
grandes dimensiones. 4 dor. Baño completo y aseo. Amplia cocina, galería. Gran salón
comedor con balcón Suelos gres. Ventanas
aluminio. Calefac. Armarios empot. Edificio
moderno, esqu. 2 calles. Piso reformado.
Trastero 18m2 y parking incluidos!!

169.000€

T

137.950€

T

Ref. 12784 CAN MASSUET: Estupenda
casa unifamiliar, parc. 700m2, 2 calles. Bien
orientada 2 pl. Nivel 0: Sala juegos. 2 depend., ideal taller. Nivel 1: Salón´llar foc´, tza
25m2. Cocina impecable. Baño y 1 dor. Nivel
2: Amplia sala estar tza solarium, 4 habit..
Baño compl. Zona infantil, barbacoa.

T

MUY CÉNTRICO
Ref. 12775 JTO. PL. FORN DEL VIDRE: Gran
piso de 95m2 . 4 habit. (2 dobl). 2 baños completos. Amplio salón comedor, balcón exterior
terracita. Cocina con galería. Vivienda exterior,
muy luminosa y soleada. 20 años con ascensor. Pl. párking y trastero. MUY CÉNTRICO!!!!

T

248.000€

220.000€

EXCELENTE COMPRA

Ref. 12769 PREMIÀ DE MAR-VALLPREMIÀ: Excelente vivienda 90m2. Alto, muy
exterior y orientado. Bonito conjunto resid.
piscinas y conserg. Bien situado 1 paso playa y centro. Salón 26m2. Balcón-terracita.
Cocina. Galería. 3 habit (2 dobles), armarios
empotr. Parquet. Calef. Parking incluido!

T

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

265.000€

VIVIENDA REFORMADA
Ref. 12868 PERAMÀS: Espectacular vivienda, reformada. 97m2, 3 dormi. dobles. Salón
con balcón a la calle. Baño con ducha reformado. Cocina lacada, galería 6 m2. Muy buena
presencia y con ascensor. Auténtica oportunidad de mercado. El mejor piso de la zona.

159.000€

T

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z./HAVANA: Excelente piso 80m2
2 pl. 1ª Planta: salón-cocina, baño y 2 habit. 2ª
Planta: Estudio habitación principal, baño. Galería de 5m2. Tza 16 m2. Mejor que nuevo. Sólo
8 años. A.A por conductos. Baño completo
más aseo con ducha. Ventanas aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado!!

T

MAGNÍFICA OPORTUNIDAD

Ref. 12873 ARENYS DE MAR-JTO. MERCADONA: Perfectamente emplazado, vistas privilegiadas. Casa unifamiliar, 1 pl. Parc.760m2
totalmente plana! Jardín alrededor, solarium,
barbacoa, aparcam. Gran salón comedor. Cocina. 4 dorm., 2 baños. Tza/solarium, jto al mar
Difícilmente comparable!!!!

T

368.000€

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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PRIMERA

Baixada de les Espenyes, 11, Mataró
T. 931 178 717 // 630 879 572 // 606 070 098
www.primeraplantavimat.com
8282

PLANTA

SELECCIÓN EXCLUSIVA PARA USTED
Precio a consultar

EN EXCLUSIVA!

475.000€

EN EXCLUSIVA!

ARENYS DE MAR PALACETE "CAN CATARINEU"

CASA EN EL CENTRO DE CABRILS

Torre modernista de la burguesía catalana.
Gran palacete en primera línea de mar, frente al
puerto de Arenys. Consta de 814m2, distribuidos en
3 plantas más garajes. Finca regia con acabados de
la época, ideal residencia o promotores.

Planta baja; parking 2 coches, aseo completo, trastero y sala
multiusos de 30m2 preparada para hacer 2 hab. y jardín de 40m2.
Primera planta; comedor de 35m2 con terraza de 10m2, sala
para máquinas, recibidor, aseo y cocina de 15m2 con salida a
terraza y entrada de 15m2. Segunda planta; 2 hab., Baño completo y hab suite con vestidor, lavabo propio y terraza de 10m2.
Casa preparada para ascensor. Piscina y jardín comunitario.

68.000€

EN EXCLUSIVA!

299.000€

ATENCIÓN!

ROCAFONDA

VALLVERIC

En Avenida principal, primera planta con ascensor, inmueble de 72m2. Salón comedor con
balcón, cocina independiente con galería, 3 habitaciones y 1 baño. Todo exterior, con rejas de seguridad y con calefacción y aire acondicionado.
En muy buen estado y económico!

Planta baja con acabados de alto standing. Gran salón con salida
a jardín de 140m2, cocina ind., Amplia y con gran cantidad de armarios. 3 hab.; 1 doble y 2 individuales. 2 baños completos, 1 suite,
uno con bañera y otro con ducha, ambos de 4 elementos y con
seca toalla. Calefac., A / A, parquet en estancias de noche, bien
diferenciadas de las de día y con suelos de gres tanto en el salón,
cocina y baños. Parking y trastero. Piscina y zona comunitaria.

COMPRA / VENTA / ALQUILER / SEGUROS
ATENCIÓN PROMOTORES! DISPONEMOS DE SOLARES EN EXCLUSIVA EN MATARÓ, BARCELONA Y MARESME
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Davant de tot
En la mort de
Ramon Fabregat
Opinió: Josep Patau i Pere Lleonart

Ramon Fabregat i Cordón ha estat protagonista d’una de les etapes
industrials més brillants de la ciutat de Mataró. En Ramon va néixer
el 1931, amb la instauració de la República. Com el país, va tenir
una infantesa molt complicada. Als 14 anys va entrar d’aprenent en
un petit taller, d’en Valdés, i als 19 anys, després de la mili, a l’Albo. Allà, a base de curiositat, intel·ligència i capacitat de treball, va
anar escalant posicions fins a esdevenir cap de la secció d’afinadors
(el tècnic responsable de posar a punt les màquines i posar-les en
marxa). En els anys 40 i 50, els antics tallers de reparació de màquines de punt van superar la tristor de l’autarquia i van protagonitzar
una brillant transformació cap a la construcció de maquinària per
fabricar mitjons i mitges. Tallers Albo va ser capdavanter, competint
amb les empreses italianes com Santoni o Lonatti, que lideraven els
mercats mundials. En els anys 60 en Ramon era responsable de posar
en marxa i ensenyar el funcionament de las màquines Links Albo
en indrets tan diversos com Xipre, Leicester o Carolina del Nord i
del Sud, als EUA, i a les fires ITMA en què tallers Albo exposava les
seves màquines. La seva intel·ligència innata, que s’apreciava sobretot en la seva capacitat d’improvisació, era molt valorada, però ell
va resistir sempre les proposicions per expatriar-se i es va mantenir
fidel a l’empresa.
Els grans avenços tècnics i de productivitat de les màquines, que
van passar de fer un mitjó cada 5 minuts a fer-lo cada 1,5 minuts i
acabar-lo automàticament, juntament amb la creixent durabilitat
dels nous fils per a les mitges, va comportar la caiguda del mercat i
una ràpida transformació dels tallers cap a la producció de maquinària circular. En Ramon, perseverant i innovador, va dedicar-se a
transformar les antigues màquines de fer mitjons vers la fabricació
d’altres productes, i trobar-les així, una segona vida.
En Ramon va ser un mestre pels joves, com en Mariano Roy, en Saturi
Mela i tants altres, que van fer carrera a Albo o en d’altres tallers de
Mataró. Però el seu tret més característic era el seu ferm sentit de
l’amistat, sobretot amb els seus amics de l’ànima, en Milio Albo i
en Jordi Piera, tant a dins com a fora del taller. Això, juntament amb
l’amor pel seu ofici, el van portar a col·laborar entusiàsticament en
posar de nou en funcionament antigues màquines que havien passat
a formar part del Nou Museu del gènere de punt de Mataró. El dia
de la inauguració, quan el vàrem visitar conjuntament, tinguérem
ocasió de compartir la seva felicitat perquè la ciutat pogués gaudir
dels seus moments industrials més esplèndids.

MIA PUIG
APLAUDIT: La cultura maresmenca ha patit la sotragada de la seva
pèrdua. En queda, però, l'exemplar
lluita contra la malaltia i totes les
seves aportacions. Ovació pòstuma.

PINTADES DEDICADES
CASTIGAT: Es pot entendre la discòrdia i el dissens, més en moments
com aquests, però les pintades
amb clara motivació personal són
de mal gust i censurables.

L’ENQUESTA

T'agraden les samarretes
de Les Santes 2018?
56,5% No
43,5 % SÍ

LA PREGUNTA

Votaries a favor de
l'ampliació de Mataró Parc?
VOTA L'ENQUESTA A:

Descansa en pau amic
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Les portades

Foto antiga

Lluís Llach i la Primavera per la Pau

De fa 25 anys

No totes les fotos antigues han
de ser de fa un segle i en blanc i
negre. També n'hi ha de més properes en el temps, com la d'aquesta setmana, en la que veiem una
actuació de la coral Primavera per
la Pau amb Lluís Llach.
Data del 1997 quan el cantautor
de Verges i la coral mataronina

van enregistrar 'Vaixell de grècia'
dins el disc. 'Nosaltres som part
de la terra'. La Col Records va dur
a terme l'enregistrament.
A la imatge veiem Llach a l'esquerra i, en posició central, Genís
Mayola dirigint una coral molt nodrida. La fotografia la va fer Jordi
Romagosa.
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FOTO: ANNA ALUART

De fa 15 anys

EN DANSA
Mataró dedica l’abril a aquesta art escènica
mentre es planteja com la tracta
NÚMERO 1574
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De fa 5 anys

Foto antiga 1816.indd 1

Motor Total al Parc Central

25/04/13 16:36
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CUIDA LA CIUTAT
COM CUIDES
EL TEU GOS
!

Esbandeix els orins amb aigua per tal de garantir la salubritat
de l’espai públic i evitar la degradació del mobiliari urbà.

!

Recull els excrements, tant a la via pública com a les àrees d’esbarjo. S’han de recollir i llençar al contenidor gris o en una paperera destinada a aquesta finalitat, i dins d’una bossa ben tancada.

!

Porta’l sempre lligat als espais públics i a la via pública, excepte
a les zones destinades al seu esbarjo. Els gossos potencialment
perillosos han d’anar lligats i amb morrió.
Les persones propietàries d’un animal són les responsables dels danys,
els perjudicis i les molèsties que aquest pugui ocasionar. L’Ordenança
municipal sobre tinença, protecció i control animal estableix les sancions
per les infraccions.
Podeu consultar l’ordenança completa a www.mataro.cat

Ajuntament de Mataró
@matarocat

www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat

El moment d'escollir escola o institut
Comença el període de preinscripció d’infantil de segon cicle, primària i secundària
per al curs 2018-2019
Educació: Redacció

És motiu de deliberació a nombroses llars des de fa setmanes i
ara ha arribat el moment de decidir
o, més ben dit, d'escollir primer i
després esperar. Aquest divendres

Obertura 1-2 Preinscripció.indd 2

s'inicia el període de preinscripció
a educació infantil de segon cicle,
de primària i de secundària. Les
famílies tenen fins al dia 24 per
omplir les caselles segons ordre
de prioritat i vetllaran l'espera fins
al 3 de maig, quan es publicaran

les primeres llistes d'admissió. Les
escoles bressol faran les preinscripcions del 30 d’abril a l’11 de maig.
El curs 2018-2019 Mataró comptarà amb 56 línies de P3, 32 en el
sector públic i 24 al sector privat
concertat, un grup menys que en

10/04/2018 13:07
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Daniel Ferrer

La novetat més important
d’aquest curs és l’entrada en funcionament de
dos instituts escola: Mar
Mediterrània i Àngela
Bransuela
el curs actual. Al primer curs de
l’educació secundària obligatòria
(ESO) l’oferta és de 52 grups, 26 en
el sector públic i 26 en el sector
privat concertat, 1 grup menys
que en el curs actual. La novetat
més important d’aquest curs és
l’entrada en funcionament de dos
instituts escola: Mar Mediterrània,
a la zona oest, i Àngela Bransuela,
a la zona est, que començaran amb
dues línies de 1r d’ESO cadascun
i que aniran creixent a un ritme
d’un nivell acadèmic per curs (2n
d’ESO, 3r d’ESO i 4t d’ESO).
El regidor d'Educació de l'Ajuntament Miquel Àngel Vadell valora
molt positivament aquestes novetats i especialment la creació
dels primers centres públics que
sumaran primària i secundària
a la ciutat: "després de deu anys
hem aconseguit quatre grups més
d'ESO a la pública i apostem per
un nou model que ha aixecat força
interès: moltes famílies transmeten
que el fet de poder continuar amb
un mateix projecte és quelcom
que valoren i segur que, com fa
un any amb l'IES Les Cinc Sénies,

Obertura 1-2 Preinscripció.indd 3

Una segona tanda nova
per reduir les places
adjudicades d'ofici
És nou d'aquest any que les famílies que no obtinguin cap plaça escolar de primària o secundària a les escoles sol·licitades,
rebran un correu electrònic on se’ls informarà de les vacants
existents i podran ampliar les peticions de centres a la seva
sol·licitud, del 31 de maig al 4 de juny. D’aquesta manera es
reduirà el nombre de famílies que siguin assignades d’ofici a
centres escolars no sol·licitats.

la novetat tindrà molt bona acollida", assegura.

Els criteris de desempat
A les famílies els toca d'omplir les
seves preferències, fent càlculs i
càbales segons els criteris d'adjudicació després de setmanes de
jornades de portes obertes. El barem de puntuació segons prioritat segueix sent el mateix que els
darrers anys, ja que ve dictat per
la Generalitat. Puntuen el fet de

residir a Mataró (30 punts) o la
proximitat del lloc de treball dels
pares o tutors (20), l’existència de
germans al centre o pares que hi
treballin (40), la renda anual (10),
les discapacitats (10), les famílies
nombroses o monoparentals (15)
o les malalties cròniques (10), i si
el pare, la mare, els tutors o els
germans han estat escolaritzats
al centre per al qual es presenta
la sol·licitud (5). Són els aspectes
a tenir en compte a l'hora de triar.

10/04/2018 13:07

Ciutat

L'institut Les Cinc Sénies, que es va estrenar aquest curs

Daniel Ferrer

La nova zonificació escolar va per llarg
Mataró aplica una única zona escolar i l'Ajuntament vol esperar a un estudi complet
que permeti una nova tècnica per acreditar la proximitat com a criteri
Educació: Cugat Comas

Instaurar a nivell de Mataró una
sola zona escolar va ser el gran
trumfo en matèria d'Educació
que CiU va implementar des de

l'Ajuntament de Mataró. El regidor Galbany va aplicar una mesura
històricament reivindicada per la
dreta i, d'aquesta manera, el criteri
de proximitat que estipula la llei
quedava anul·lat de facto. Des de

llavors a l'hora de puntuar preferència en l'adjudicació d'una plaça escolar, tot Mataró és igual de
pròxim. Per exemple: té la mateixa proximitat a l'escola Camí del
Cros algú que visqui davant com

Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959

Obertura 3-4 preinscripció.indd 2
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el fill d'una família que resideixi
a la Ronda Cervantes, que està a
més de 3 quilòmetres.

En estudi
Una nova zonificació escolar forma
part del full de ruta d'Educació a
Mataró, però no a curt ni a mitjà
termini. El regidor Miquel Àngel
Vadell recorda que "el nostre compromís era estudiar els efectes i
l'impacte i precisament ara tenim
un informe de la Diputació sobre
els efectes de la zona única". Vadell
valora positivament que amb la
supressió de les dues zones "s'ha
guanyat en autonomia dels centres
i en què les famílies puguin escollir segons el projecte educatiu" i
és en aquest sentit que descarta
tornar a l'estatus anterior: que
dividia la ciutat per la Via Europa
i la Ronda en dues meitats, est i
oest. "Tenim indicadors que ens
diuen que una nova zonificació
és necessària però que un retorn
a dues o quatre zones no té perquè
combatre la segregació escolar,
que és el que perseguim".
La doble zona no tornarà
En aquest sentit, els plans de
l'Ajuntament passen per "una
nova tècnica de zonificació, que

Daniel Ferrer

En contra el criteri de puntuar
on van estudiar els pares
Un dels criteris de puntuació que sovint sobten més a les famílies,
és el que valora el centre on van estudiar els pares del fill o filla.
És un criteri no exempt de polèmica que, a nivell de Catalunya,
ha estat contestat. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de
Mataró se suma a les crítiques: "jo el trauria com a Miquel
Àngel, com a regidor d'Educació i com a pare, no entenc que
es relacioni l'elecció que van fer uns pares per a uns fills amb
la d'aquests, quan són pares, trenta anys més tard". Aquest és
un criteri que discrimina, òbviament, la població immigrada.

no tingui a veure amb les divisions sobre el mapa que es feien",
explica Vadell. El regidor aposta
per "tenir primer un estudi molt
acurat sobre quina és la solució,
com establim les zones o districtes educatius en què dividim la

ciutat". Uns plans que serien, sempre, a llarg termini.
Té pinta, doncs, que el Camí del
Cros i la Ronda Cervantes, que les
dues rieres que delimiten el Mataró
urbà, seguiran sent "properes" a
l'hora d'escollir escola.

Dissabte 14 d’abril - A partir del es 10h

(consulta programa a mataro.socialista.cat)

Can Marfà. (Gènere de punt Museu de Mataró. Passatge Can Marfà, 1)

Obertura 3-4 preinscripció.indd 3
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Una elecció per la diversitat cultural

L'escola Germanes Bertomeu té un projecte educatiu molt potent

Arxiu

Un grup de pares s'ha mobilitzat per fomentar la diversitat cultural inscrivint els seus
fills a l'escola Germanes Bertomeu
Educació: Laia Mulà

Matricular-se en grup a una escola, el centre Germanes Bertomeu.
Aquesta és la intenció d'un grup
de pares i mares que ha apostat
per moure's i garantir una pluralitat cultural a la classe dels seus
fills. Davant el fet que l'escola
Germanes Bertomeu de Mataró
és un centre amb un elevat grau
de segregació escolar, i amb una
baixa presència d'infants catalanoparlants i castellanoparlants a les
seves aules, aquest grup de pares
i mares vol garantir que les aules
tinguin infants procedents de totes
les cultures i llengües possibles.
El Germanes Bertomeu es troba
a Rocafonda, un dels barris amb
més densitat de població. Es troba,
a més, en una zona molt propera a
altres centres com és el Rocafonda,
l'Àngela Bransuela i el Vista Alegre.

Estendre la proposta
Per aconseguir el seu propòsit fan
una crida als pares i mares amb
infants que s'hagin de matricular
a P3, per animar-los a sumar-se a
aquesta preinscripció grupal. Per
fer-ho, només han de contactar
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amb el centre o a través la pàgina de Facebook de l'AMPA de
l'escola.
Cal destacar que, en el cas dels
que participin en la inscripció

grupal, es matricula als infants
de manera individual però acorden
posar l'escola Germanes Bertomeu
en primera opció. Amb una motivació clara.

Els precedents:
Sants i Granollers
No és
laVia
primera
que el
esmacroprostíbul
porta a terme
El solar
de la
Sèrgia onvegada
podria alçar-se

una iniciativa
com aquesta: a l'escola Cal Maiol de Sants i l'escola Ponent de
Granollers ja fa diversos cursos que es va impulsar la inscripcióArxiu
en
grup. Ambdós centres es caracteritzaven per un alt percentatge
d'immigració i una segregació escolar molt elevada, característiques que comparteix amb l'escola Germanes Bartomeu.
A més, tots són centres amb un projecte docent molt potent. En
el cas de Germanes Bertomeu cal destacar l'ús de pedagogies
innovadores, que posen als infants com a protagonistes del seu
aprenentatge a través del treball per projectes i Microespais.
Cal destacar que l'escola és comunitat d'aprenentatge i que el
professorat està molt implicat, oferint una educació de qualitat.
Carolina Huelva, una de les mares que ja s'ha afegit a la iniciativa, té clar que el centre mataroní participa d'iniciatives molt
engrescadores com "escoles orquestrals i l'escola nova 21" i que
compten amb un claustre "molt motivat i fix". A més, conclou
que "conviure amb moltes cultures és un regal per als infants".
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Agenda
Guia cultural

'SHOW MUST GO ON',
UN TRIBUT ALS REIS DEL ROCK
Dissabte

14

de abril
0.30h //
Sala Privat (c. Francesc
Layret, 16. Mataró) //
Anticipada: 6 euros.
Taquilla: 10 euros.

L

es versions més fidels a una
de les bandes de rock més
potents i trencadores de la
història arriba el dissabte
a la Sala Privat. Es tracta
d'una cita musical de primera
amb el concert tribut a Queen a
càrrec de Show Must Go On, una
banda que tocarà tots els seus
èxits capturant el so original de
Queen i el seu estil amb una posada en escena de primera. Així
doncs, es podrà gaudir de temes
mítics com I want to break free,
Bohemian Rhapsody o We are
de Champions, grans himnes

universals d'aquesta banda liderada per Freddie Mercury.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
Sant Pau Rhum Band

MÚSICA //

O'Donnell, 94. Mataró) / Gratuït
Concert de Frantxu Kalamaro a la
veu i Xavier Soler als teclats.

Homenatge a García Lorca
Divendres 13 abril / 19.30h / Les
Esmandies. Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Concert homenatge a Garca Lorca,
la guitarra i la generació del 27. A
càrrec del guitarrista Samuel Diz.

Pilar Caturla. Set Bowie Acoustic
Divendres 13 abril / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa.
Versions del gran David Bowie en
format acústic i íntim.

Rekargables
Dissabte 14 abril / 12h / Les
Esmandies. Casal de Barri (Rda.

Agenda 1816.indd 2

Wax & Boogie trio
Dissabte 14 abril / 12.30h / Celler
Castellví (c. Cuba, 42. Mataró) /
Ant.: 8€. Taq.: 10€. Ab.: 40€.
Concert-vermut amb Ster Wax
– Veu, David Giorcelli – Piano,
Reginald Viardell – Bateria. Cicle
"A la vora del Jazz".

'Concert per a clarinet' de
Mozart
Dissabte 14 abril / 20.30h /
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 17€. Reduïda: 15€.
Concert de l'Orquestra de Cambra
Catalana i Miquel Marín, clarinet.
Direcció: Joan Pàmies.

Dissabte 14 abril / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa.
Enric Neddermann a la veu i el baix,
Chucho Díaz a la guitarra i Miquel
Galocha a la bateria i el cajón.

12 hores de cançó improvisada a Mataró
Dissabte 14 abril / Diversos indrets (Mataró)
11h, Glosa als mercats de Mataró.
12h Pl. Can Xammar, pilar glosat
de la Colla Castellera Capgrossos
de Mataró i mostra dels glosadors
participants. 13:30h, Homenatge a
Rafael Salazar. 14h, Dinar de glosadors. 16.20h, La glosa dansa
amb Dans Invitro. La glosa a les
places: 17h Pl. Santa Maria, glosadors de Menorca. 17:50h Davant
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TEATRE /

CONCERT /
'Fem música pel parkinson'
Dissabte 14 abril / 20.30h /
Església de Santa Anna (Mataró).
Concert solidari a favor de l'associació Parkinson Maresme, a
càrrec de l'Orquestra Iluro i del
Cor Jove de l’Aula de Música
Masafrets.

'Billy Elliot'
Dies 14 i 15 abril / Dissabte 21h i
diumenge 18h / Sala Cabanyes (La
Riera, 110. Mataró) / Preu: 14-16€.
Últimes funcions del musical de Sala
Cabanyes. Direcció: Pere Vàzquez.
Direcció musical: Laura Martínez.
Coreografia: Heidi Consegal.

l’Ajuntament, glosadors de l’Ebre.
18:40h pl. Santa Anna, glosadors
del País Valencià. 19:30h pl. Santa
Anna, glosadors de Mallorca.
20:20h Plaça Gran, glosadors del
País basc. 21:10h Plaça de l’Havana,
glosadors d’arreu del Principat.
22h Bar Capgrossos, Sopar de
glosadors.

Concerts de primavera de
l'EMMM: 'Riu que riu!'
Dimecres 18 abril / 19h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) /Gratuït
Espectacle de música i moviment,
dels alumnes d'iniciació, de 4 a 7
anys, de l'EMMM.

10 Strings

Big Band Jazz Maresme &
Francesco Cafiso

Diumenge 15 abril / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa.
Duet acústic format per una guitarra acústica i un violí. Versions
de tot tipus i temes propis.

Dijous 19 abril / 21h / Casal l’Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / Ant.:
15€. Taq.: 18€. Ab.: 40€.
Concert de la Big Band Jazz
Maresme amb Francesco Cafiso,
saxo alt. Cicle "A la vora del Jazz".
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TEATRE I DANSA //
'El meu avi va anar a cuba'
Divendres 13 abril / 20h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Entrada: 12€. Reduïda: 10€.
Obra teatral dirigida per Marcel
Vilarós. Un jove Mataroní forçat
a marxar cap a Cuba 'a fer les
Amèriques'.

Circ Fet a Mataró: 'Random'
Divendres 13 abril / 20.30h / Can
Gassol (pl. de la Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Assaig obert de l'espectacle d'acrobàcia de Joel Martí i Pablo Molina.
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PRESENTACIÓ /

FAMILIAR /
Tallers de circ

'Dream Team, el equipo que
cambió la historia'

Dissabte 14 abril / 11h / Jardins
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tallers per a nens i nenes amb
motiu del Dia Mundial del Circ,
per experimentar amb trapezi,
equilibri sobre objectes, malabars
i teles aèries.

Circ: 'Lady, Frank & Stein'
Diumenge 15 abril / 18h / Jardins
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
La companyia Moviments presenta
un espectacle en què humor i acrobàcies fan riure a tota la família.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 13 abril / 17.30h: El
conte de la rotllana "La balena a
l'hivern", de Benji Davies.
Dimecres 18 abril / 17.30h: Art
Time: 'Gustave Klimt'.
Dijous 19 abril / 17.30h: Els dijous
a la biblio: 'Santa Jordina', d’Inés
Macpherson.

Biblioteca Pompeu Fabra (pl.

Dilluns 16 abril / 19.30h / Sala
d’Actes de la Fundació Iluro (c.
Santa Teresa 61. Mataró)
Presentació del llibre de Jordi
Robirosa, periodista i locutor TV3.
Organitza: Unió Esportiva Mataró.
Dimecres 18 abril / 18h: L'hora del
conte especial Sant Jordi "Dracs!"
a càrrec d'Ukecontes.

XERRADES I LLIBRES /
'República i ecologia'
Divendres 13 abril / 19.30h / Buc de
Llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre de Jordi
Navarro, amb presència de l'autor.

Vermut literari amb Anna Maria
Villalonga
Dissabte 14 abril / 12h / Molta
Malta (c. d'en Xammar, 5. Mataró)
Planeta Lletra convida la comissària de l'Any Manuel de Pedrolo,
escriptora i professora de la UB.

'L'ús de mitjans audiovisuals
en la primera infància'

Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 13 abril / 18h: Club dels
Setciències: "La moda", per a nois
i noies de 8 a 12 anys.
Dimarts 17 abril / 18h: L'hora del
conte especial Sant Jordi: "El monstre dels petons", de Laia Bedós.

Dissabte 14 abril / 11h / L'Arc de
Colors Espai Waldorf (camí Ral de
l'Havana, 87. Mataró)
Xerrada a càrrec de la Dra. Sofia
Labrada, metgessa escolar.

Biblioteca Antoni Comas (c.

Dilluns 16 abril / 19h / Saló de
Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Conferència a càrrec del Dr. Jordi
Ginebra, comissari de l'any Fabra.

Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 13 abril / 18h: Taller
d’escriptura i il·lustració en família: "Les peripècies dels astres".
Dissabte 14 abril / 12h: L’hora del
conte en anglès " Mousy and the big
red ball" a càrrec de Get it English.
Dimarts 17 abril / 18h: 'La Porta
màgica', tertúlia literària juvenil
per a nois/es d'11 a 13 anys.
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'Pompeu Fabra: refer la llengua,
retrobar el país'

'El meu avi va anar a Cuba'
Dimarts 17 abril / 19.30h / Buc de
Llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre de Manel
Vilarós i Víctor Camprubí, amb
pròleg de Ramón Cotarelo.

'Newton: la Mecànica i la
Gravitació Universal'
Dimarts 17 abril / 18h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Parlem de
Newton" a càrrec de Josep Lladó,
químic i divulgador de la ciència.

'Els fets de l'1 d'octubre'
Dimecres 18 abril / 19.30h / Buc de
Llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre de J.L. CarodRovira, amb Marc Bosch (alcalde
Dosrius), Jaume Barrull (periodista)
i Eduard Marquès (mestre).

'La robòtica: una oportunitat
o una amenaça'
Dijous 19 abril / 18h / Saló de Pedra
(c. Gran, 61. Argentona) / Preu: 5€.
Conferència a càrrec de Josep
Amat i Girbau, doctor en enginyeria industrial per la UPC.

'La Cataluña insurgente'
Dijous 19 abril / 19.30h / Café
de Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró)
Presentació del llibre de Gabriel
Colomé, a càrrec de Manuel Mas.

'L’Albada de la Fundació el
Maresme'
Dijous 19 abril / 19.30h / Sala d’Actes de la Fundació Iluro (c. Santa
Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Jaume
Calsapeu, periodista i autor del
llibre commemoratiu dels 50 anys,
i Maria Àngel Armengol, cofundadora de la Fundació el Maresme.
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CONFERÈNCIA /
Acte institucional amb motiu
de la diada de Sant Jordi
Dijous 19 abril / 19.30h / Saló
de Sessions de l'Ajuntament (La
Riera, 48. Mataró)
Conferència "El ball de les cinc mil
llengües" amb Joan-Lluís Lluís,
escriptor i Premi Sant Jordi 2017.

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

TALLERS I CURSOS //

Homenatge a l'alcalde Josep
Abril, Fill Adoptiu de la Ciutat

'Taller de punts de llibre per
Sant Jordi'

Dilluns 16 abril / 19h / Mataró
18h La Riera cantonada c. Bonaire,
inauguració escultura homenatge,
obra de l'artista Perecoll. 19h a
l'Ajuntament, presentació del llibre
"Josep Abril, alcalde de Mataró
afusellat pel franquisme", amb
l'historiadora Margarida Colomer.

Dissabte 14 abril / D'11 a 13h /
Taller Gravat (C. Josep Montserrat
Cuadrada, 43. Mataró) / Preu:
20€ (material inclòs).
Taller per a adults i joves (a partir
12 anys). Edició d'un punt de llibre
amb gravat, tècnica de punta seca.

RUTES I VISITES //

FESTES I FIRES //
Mataró Street Fashion 2018

'El patrimoni per mà dels experts'
Dissabte 14 abril / 11h / Basílica
de Santa Maria i Casa Coll i Regàs
(Mataró) / Preu: 25€. Reserva
prèvia: 659132649.
Tercera sessió: "Ceràmica i Pintura",
a càrrec de la Dra Marta Saliné i el
Dr Juan Carlos Bejarano.

Punts històrics de Mataró durant la guerra civil
Dissabte 14 abril / 10h / Punt trobada: Av. Jaume Recoder amb
Camí Ral (Mataró). Inscripció prèvia: 93 758 26 98.
Ruta guiada i comentada per l'historiador Víctor Ligos.

VARIS /
'Mataró Republicana'
Diumenge 15 abril / 11h / Cementiri
(Cami dels Caputxins, 49. Mataró)
Homenatge als Brigadistes
Internacionals, a Joan Peiró i a
les victimes del Franquisme (pg.
Cabanelles). Ofrena floral.
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Dissabte 14 abril / Mataró
De 17 a 20h, Aparadors Vius als
comerços de Mataró. De 20 a
24h Plaça de Cuba, Degustacions
Gourmet. A les 21h Plaça de Cuba,
Desfilada. Organitza: UBM.

Inauguració de la plaça de la
ronda O'Donnell
Dissabte 14 abril / De 17 a 20h /
Pl. de la ronda O'Donnell (Mataró)
Cercavila i ball de gegants, jocs i
berenar. AV Peramàs Esmandies,
Esplai Garbí i Colla Gegantera
Lucius Marcius.

3a festa solidària Un somriure
per a l'Aleix
Diumenge 15 abril / 9:30-14h /
Espai Firal Parc Central (Mataró)
Acte benèfic familiar amb activitats per als infants: inflables, tallers
infantils, personatges de contes i
dibuixos animats, gran cercavila de
gegants i actuació de les Bruixes
Burriac. A benefici de ACTAYS
Acción y cura para Tay-Sachs.

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

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

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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'Els indians catalans'

INAUGURACIÓ /

Biblioteca
Antoni
Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
/ Fins al 13 d'abril.
Objectes de l’època interactius i
una part audiovisual.

'Punts de llibre 2018'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Inauguració: divendres 13 d'abril a les 19.30h. Fins
al 6 de maig.
Mostra col·lectiva de l'Associació
Sant LLuc per l'Art, amb motiu
de Sant Jordi i el Dia del Llibre.

'Fotografies del camí'

'Mini-Retro'

'Mataró viu l’esport 2017'

Museu Arxiu de Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Inauguració:
divendres 13 d'abril a les 19.30h. Fins
al 13 de maig.
Exposició retrospectiva de l'artista mataroní Ricard Jordà (1943).

Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29.
Mataró) / Fins al 4 de maig.
Exposició de 115 fotografies seleccionades del concurs d'Instagram.

Argillà Argentona 2018
Museu del Càntir (Pl. Església,
9. Argentona) / Inauguració, veredicte del jurat i lliurament del
premi: divendres 13 d'abril a les
19h. Fins al 6 de maig.
Exposició dels cartells seleccionats
del concurs.

'Abismar-se'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 25 d'abril.
Collage i fotografia s'uneixen en
la mostra de l'artista Aina Dorda.

'Sortir-se de la línia'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 20 de maig.
Vuit projectes articulats a partir
de la idea d'errar.

Glass Path_ Aïda Gómez
La Riera, entre c. Barcelona i
l'Ajuntament (Mataró) / Dissabte
14 abril de 10 a 22h.
Instal·lació de l'artista Aïda Gómez
(1981), dins el projecte Womart.
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Enric Punsola
Espai Capgròs (c. St. Benet, 1618. Mataró) / Fins al 25 d'abril.
Renaixement creatiu de l'artista
mataroní.

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 27 d'abril.
Fotografies de Mary Lechuga sobre
les quatre estacions de l'any.

Novena Mostra Eureka!
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al
20 d’abril.
Treballs de recerca i cartells originals de la mostra.

'Els Dimarts del Llimoner. 25
anys'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Fins al 29 d'abril.
Recorregut per la trajectòria artística i social del col·lectiu mataroní.

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

VISITES /

Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Fins al 21 d'abril.
Exposició d'acrílics.

'Sortir-se de la línia'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Visites comentades:
dissabte 14 d'abril a les 19h i diumenge 15 d'abril a les 12h.
Visites comentades a l'exposició,
a càrrec dels nois i noies de 1r de
l'Institut Les Cinc Sènies.

'Camins de somnis'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 27 d'abril.
Connecta la tradició de les puntes,
la geometria natural de les flors i
els arabescs àrabs.

'9 natures mortes i 1 retrat'

'Posem fil a l'agulla'

Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 29 d'abril.
Obra recent de Pere Fradera, artista mataroní.

Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 23 de desembre 2018.
El gènere de punt a Arenys de Mar
de finals del XIX a mitjan segle XX.

'Col·lecció Bassat. Escultures
1911-1989'

'Dones:
quotidianitat
normalitzada'

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 14 d'octubre.
Vuit dècades d'art a través d'escultures de més de 30 artistes.

Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 22 d'abril.
Fotografies del grup "Una mirada
particular" de Viladona.

'Per bruixa i metzinera'
Museu de l'Estampació MEP (C.
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar)
/ Fins al 20 de maig.
Cacera de bruixes a Catalunya
entre els s. XIV i XVII.

Can Serra Història de la
Ciutat. Museu de Mataró (El
Carreró, 17, Mataró) / Exposicions
permanents.
• "Iluro, ciutat romana".
• "Mataró, ciutat mediterrània".

Fundació Palau (c. Riera, 54.
Caldes d'Estrac).
Fins al 22 d'abril.
• 'La rel de l'arbre és una roda'
obra de Perejaume.
Fins al 9 de setembre:
• 'Pregon desig: Miquel Barceló a
Josep Palau i Fabre': de l'artista
mallorquí Miquel Barceló.
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'Universos quadrats: flirteig
amorós entre el ferro i el mar'
Museu Municipal Enric Monjo
(Camí Ral, 30. Vilassar de Mar)
/ Fins al 8 de maig.
Pintures texturades sobre tela i
escultures de ferro, de Patricia
Cancelo.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent gran
ACTIVITATS //
VIATGES: 'Islàndia, entre el
foc i el gel'
Dimecres 18 abril / 18h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària. Conferència a càrrec
de Francesc Lozano Winterhalder
(Llicenciat en biologia).

CASALS //
Associació de gent gran La
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 19 d'abril visita
Imperial Tarraco - Torredembarra
(preu 39€). Del 16 al 23 de juny Gran
Creuer dels Fiords (preu 1389€).
Dimecres 4 juliol, sortida a Andorra
(2 dies) amb espectacle del "Circ
Du Soleil" (preu 139€). • Ball dimecres 16,30h a la Sala del Bar. •
Activitats i tallers: Pintura a l’oli.
Puntes coixí. Coral. Informàtica.
Artesania. Grup Musical.

UDP. Casal de gent gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Sortida: Extremadura, del 22 al 27
Abril 2018. • Activitats: Tai-Txi (dilldmc 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). Melé de Petanca (cada dill
9:15h). • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes.

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,
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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.

Casal de gent gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Sant Jordi 2018: Dissabte 21 d'abril
a les 21h al Casal l'Aliança, Sopar i
revetlla amb música en viu. Dilluns
23 d'abril a les 17h, Exposició permanent de poesia, prosa i fotografia dels tallers. Participa: Coral
l'Arquera, grup de poesia Somni,
conjunt de Swing i Cors Alegres
grup de Payback. Seguidament,
entrega de roses i llibres. • 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, Playback, 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.

Associació Gent Gran Pla d'en
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6.
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. •
Ple i ratlla: divendres 16:30h. Tallers
i activitats: Ball de Saló (dmt), Ball
en línia (div), Sevillanes (dill i dmc),
Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc),
Puntes Coixí (dmt), Informatica (dij),
Català (dij), Labors (dill i dij) i Taller
de Memòria.

Sèniors
Societat envellida
El sistema capitalista s'esgota i ha
de ser substituït per un de nou, sustentat en una nova lògica, que ja no
pot ser la dels diners sinó la de les
persones, tal com planteja el personalisme, defensat pel moviment
sènior. Tot i existir les condicions
necessàries per fer-lo possible, cal
convertir-les en efectives, la qual
cosa, en l'actual societat alienada i
tantsemenfotista, és més que difícil,
però no impossible, donat que es
disposa del capital humà necessari
per aconseguir-ho.
El creixent augment de l'esperança
de vida, està generant una societat
envellida que compta amb un important capital humà desaprofitat.
Societat envellida amb dues realitats diferents. Una majoritària de
gent gran, amb mentalitat de súbdits
servils de la classe política, a la qui
culpen de tots els mals haguts i per
haver. Una altra minoritària de sèniors, amb mentalitat de ciutadans,
que estan convençuts que el motor
del canvi comença per ells mateixos, entenent que fent-ho donen
vida als anys.
L'actual moviment de protesta, favorable al manteniment del sistema
de pensions, podria ser un primer
pas necessari, per prendre consciència que els únics moviments
alliberadors possibles, impliquen
deixar de ser súbdits passius, esdevenint ciutadans actius. Si no som
capaços d'afrontar i resoldre aquest
canvi cultural, l'envelliment esdevindrà una de les etapes vitals més
negatives a les quals estarà condemnada la humanitat, amb gent gran
aparcada en residencies geriàtriques
i altres abandonades miserablement
a la seva sort.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
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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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

DÍAS DE LA
IMPLANTOLOGÍA

-25

%
dto.

ÚNICOS DÍAS SIN CITA PREVIA:
Premiá de Mar ................19 d’abril
Mataró ............................ 20 d’abril

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD
Síguenos en

facebook.com/marmolclinicadental
Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42
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La detecció de càncer colorectal, en bona via

El càncer de colon i recte és el segon més estès i mortífer que hi ha

Cedida

Tota la població del Maresme d'entre 50 i 69 anys ja ha rebut, com a mínim,
una invitació a fer-se la prova
Salut: Redacció

L’Institut Català d’Oncologia
(ICO) ha completat la cobertura del Programa de Cribratge de
Càncer Colorectal (CCR) a tot el
seu territori d’influència. En l’actualitat, tota la població d'entre
50 i 69 anys residents a l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat,
Garraf, Alt Penedès, Barcelonès
Nord i Maresme ja han rebut, com
a mínim un cop, una invitació al
programa.
Durant aquest temps, l'ICO
– que desplega les proves en
aquests territoris per encàrrec del
Departament de Salut- ha constatat que, als municipis on el programa porta anys en funcionament,
la participació mitjana arriba al
45%, just l’estàndard que marca la
guia europea de qualitat. En canvi,
en els territoris que només porten
una ronda, la participació mitjana
es troba al voltant del 32%.
L'ICO recorda que els beneficis
del Programa de Detecció Precoç
del CCR han quedat demostrats
àmpliament a través de nombrosos
estudis publicats en revistes científiques. No obstant això, l’efectivitat
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del programa depèn, en gran part,
de la participació de la ciutadania.
Aquest és un dels grans reptes que
té el programa, ja que, a dia d’avui,
la participació encara es pot considerar baixa.

Prova gratuïta a farmàcies
L'ICO recorda que el Programa
de Detecció Precoç del Càncer de
Còlon i Recte ofereix la possibilitat
de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic

per detectar sang en femta no apreciable a simple vista. Els ciutadans
que poden acollir-se al programa
reben una carta informativa que
els convida a adreçar-se a una de
les farmàcies adherides a la campanya per recollir el material necessari per a fer la prova.
Un cop realitzat el test, s’ha de
portar la mostra a la farmàcia tan
aviat com sigui possible. El resultat
es comunica per carta passats uns
dies. Si és positiva, s’ofereix la possibilitat de fer una colonoscòpia.

Una malaltia freqüent a
partir dels 50 anys

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

Arxiu

El càncer de còlon i recte és el càncer més freqüent a partir
dels 50 anys tenint en compte els casos en ambdós sexes, i
s’estima que es diagnostiquen 6.000 casos nous a Catalunya
cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país
-2.000 defuncions anuals-, i la immensa majoria es produeixen
en persones de més de 60 anys. La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir d’unes lesions anomenades
pòlips adenomatosos, lesions precanceroses. En els dos casos,
se sagna de manera intermitent i és aquesta sang la que es
pot detectar a través de la prova que s'ofereix. El càncer pot
desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i quan
aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. La detecció precoç és clau per detectar la malaltia en estadis inicials.
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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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Nous equips per a l'Hospital gràcies a una donació

La donació vol ser l'esquer de noves aportacions i mecenatges per al Consorci

Arxiu

El CsdM vol impulsar el mecenatge amb la societat i les empreses del Maresme, una
iniciativa que comença amb 300.000 euros de la Fundació Nando & Elsa Peretti
Salut: Redacció

El Consorci Sanitari del Maresme
vol ampliar les relacions de filantropia i mecenatge amb la societat i les empreses del Maresme,
les quals estiguin interessades a
dirigir la seva responsabilitat social al sector sanitari. Cal destacar
que gràcies a una recent donació
de 300.000 euros de la Fundació
Nando & Elsa Peretti, l'Hospital
de Mataró podrà adquirir nous
equipaments: un aparell de radiologia digital d'última generació
i una torre d'anestèsia.
Sota el lema 'Les institucions
sanitàries necessiten mecenatge?',
el dimarts 17 d'abril al matí tindrà lloc una conferència a càrrec
de Glòria Garcia Castellví, experta en aquest àmbit i responsable
de captació de fons i mecenatge
de l'Obra Social de Sant Joan de
Déu. Hi participaran també Josep
Mañach i Ramon Cunillera, president i gerent, respectivament, del
Consorci Sanitari del Maresme,
Stefano Palumbo i Antonella
Dantamaro, director i sotsdirectora
de la Fundació Nando i Elsa Peretti,
i Paolo Manzin, auditor intern de
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la Fundació. A més, també hi participaran David Bote, alcalde de
Mataró; Miquel Àngel Martínez,
president del Consell Comarcal del
Maresme, i Lluís Franch, gerent de
la Regió Sanitària de Barcelona del
Servei Català de la Salut.

La donació
La Fundació Nando & Elsa Peretti

va néixer l'any 2000 amb la voluntat de fer realitat projectes solidaris
de l'àmbit de l'educació, conservació del medi ambient, recerca
mèdica, cultura i art a tot el món.
En aquests anys ha col·laborat en
més de 900 projectes a més de 80
països de tot el món, per un valor
de 50 milions d'euros. L'Hospital
se suma ara a la llista.

Unanimitat política per resoldre
el dèficit del Consorci

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

Arxiu

El Consorci Sanitari del Maresme pateix, des de la seva creació,
dificultats de finançament. Així ho afirmen els grups municipals
de l'Ajuntament de Mataró, els quals es mostren preocupats
per aquest fet. Una vegada més, doncs, la Junta de Portaveus
de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat una Declaració
Institucional presentada per tots els grups municipals referent a
l'assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per
al 2016-17 i el Pla d'Inversions. La proposta, tot i ser presentada
fora de termini, va ser acceptada per la urgència de la situació.
En ella, demanen a la Generalitat de Catalunya que resolgui de
manera definitiva el problema de finançament del consistori. En
concret, els Grups Municipals han presentat diversos acords,
el primer dels quals relatiu a reclamar al Departament de Salut
l'elaboració d'un pla Director Sanitari del Maresme Central que
es treballés en el si d'una comissió mixta. També han exigit al
Govern l'increment del pressupost del Contracte Programa del
CsdM perquè es corregeixi la manca de finançament.
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Els CDR en el punt de mira

La concentració del CDR de Mataró va acabar davant els Jutjats

Daniel Ferrer

Els Mossos detenen tres membres dels CDR del Maresme, acusats de terrorisme i
rebel·lió, i els CDR responen amb concentracions paral·leles a diversos ajuntaments
Societat: Redacció

Dimarts al vespre mig miler de
persones es van concentrar en resposta a l'operatiu per part de la
Guàrdia Civil per detenir membres del CDR i per la detenció per
part dels Mossos d'Esquadra de
quatre membres més del CDR. La
convocatòria per la concentració,
efectuada pel CDR de Mataró, es
proposava protestar per aquests
fets i respondre a la repressió viscuda en els darrers mesos.
La Guàrdia Civil va posar en
marxa a principis de setmana
una operació per detenir diversos membres dels Comitès de
Defensa de la República (CDR)
acusats de terrorisme i rebel·lió.
Les detencions estan ordenades
pel jutjat central d'instrucció 6 de
l'Audiència Nacional. La setmana
passada la Fiscalia de l'Audiència
Nacional ja va avisar que actuaria
"amb contundència".
Els Mossos d'Esquadra, per la
seva banda VAN DETENIR quatre persones a Malgrat de Mar,
Solsona, Òrrius i Arenys de Mar
pels presumptes delictes d'atemptats contra l'autoritat i desordres
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públics per encerclar el Parlament
el passat 30 de gener. Fan referència a la jornada quan estava
prevista la investidura de Carles
Puigdemont com a president de la
Generalitat, tot i que el president
del Parlament, Roger Torrent, va
acabar suspenent el ple perquè el
TC va ordenar que si es portava

La resposta del
CDR de Mataró

a terme havia de ser presencial i
amb permís judicial previ.
Fonts de la investigació remarquen que aquestes detencions es
produeixen en el marc d'unes diligències policials obertes arran
dels fets del passat 30 de gener, i
les desvinculen de l'operació de
la Guàrdia Civil contra els CDR.

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

Arxiu

Des del CDR de Mataró denuncien que l'estat es troba a la
deriva democràtica, amb l'ajut de la premsa nacional que es
dedica a generar un estat d'opinió que els permeti executar
repressió contra l'independentisme i els moviments socials. És
per això que confirmen la seva intenció de seguir lluitant per
acabar, segons relaten, amb el règim del 78.
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Apunts
psicològics

Seguretat /Optimisme /
Por
SEGURETAT és un sentiment que
permet afrontar les dificultats i el
futur amb esperança i confiança.
Una seguretat de cor i no únicament de cap. Cap i cor han d'estar
harmonitzats. No treu en absolut
que es tingui por, hi hagi ansietat... reaccions ben normals, però
queden absorbides per aquesta
emoció de seguretat.
I avui cal molt aquesta emoció puix que hom es troba en
una societat confusa, convulsa
i desorientada.
OPTIMISME/PESSIMISME.
Aquí entra l'afer de mitja ampolla
plena o buida. L'optimisme veu
l'aigua que hi ha; el pessimisme
veu el que falta per acabar d'omplir. Cap dels dos és realista, El
realista esperançador veu que hi
ha mig litre d'aigua. Sigui amb
quina classe d'ampolla es posi.
Ser realista inclou veure el que
hi ha amb els ulls de l'optimista
i pessimista. L'important és ser
conscient d'aquest sentiment.
POR és una emoció molt primària, bàsica i necessària per
a sobreviure i viure. La vida és
sempre canvi i més avui en dia.
A més la por frena, acovardeix,
atura. I com se n'aprofiten els
poders (religiosos, polítics, civils,
escolars i paternals) per a poder
dominar. La por ens permet ser
prudents, però també saber-la
superar. Cal una pregona confiança amb un mateix per gestionar
aquesta emoció necessària però
fatal alhora.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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El PP denuncia "assetjament"
del líder de les seves joventuts

Un grup es vanta de
retirar "brossa
independentista"

Manifesten la preocupació per l’escalada d’agressivitat
arran d'una pintada prop del domicili d'aquest militant

Retiren 50 quilos de llaços
grocs i estelades

El Partit Popular (PP) mataroní
ha emès un comunicat alertant
d’un suposat assetjament cap al
líder de les joventuts populars
mataronines. Segons informen,
durant la matinada del dilluns de
la setmana passada va aparèixer
una pintada prop del domicili del
líder dels joves populars mataronins, on figurava el seu cognom i
es feia al·lusió a altres pintades i
fets succeïts recentment. A més,
informen que aquests mateixos
fets ja havien tingut lloc durant la
campanya de les eleccions municipals de 2015, quan van aparèixer
pintades al domicili amb insults i
una diana.
Durant els últims mesos també
han aparegut pintades davant de
casa seva en almenys dues ocasions, les quals no feien referència
expressa al president.

Els "Segadors del Maresme"

tipus d’assetjament polític, violència i qualsevol acte que vagi
contra la convivència a la ciutat.
També han aprofitat per manifestar
l’agraïment als grups municipals
que han mostrat solidaritat davant
els fets, mentre que han criticat el
silenci d’altres grups municipals
de la ciutat.

Una moció per la convivència
A més, recorden que el Ple de
l’Ajuntament va aprovar una Moció
presentada per ICV-EUiA demanant que es preservés la convivència a la ciutat i advertint que es
podrien produir fets com aquests.
Per això, demanen que es renovi
el que es demanava en aquella
moció.| Laia Mulà

Crítiques a dos partits

Contra tots els assetjaments
Davant de tots aquests fets, demanen educació i respecte per a totes
les persones independentment de
les seves idees i condemnen tot

Dies després de fer públics els fets, el PP critica
que ni Volem ni la CUP no
els hagin censurat

El portaveu del PP i president del partit a Mataró, José Manuel López

Tot ciutat pp + segadors.indd 2

Daniel Ferrer

Cedida

Un grup autoanomenat
'Segadors del Maresme' ha reivindicat l'acció que bategen com
"Operación Gran Capitán" en la
que la nit del 3 d'abril van retirar
distintius grocs i banderes estelades de les vies públiques de sis
localitats maresmenques. En un
comunicat, aquest grup es vanta
d'haver retirat més de 50 quilos del
que ells anomenen "brossa independentista i quasi un centenar de
draps i pancartes que embrutaven
els nostres carrers".
El comunicat del grup l'envia
José Casado, conegut per promoure la plataforma 'Mataró es queda a
Espanya' i les seves convocatòries.
L'acció d'aquest grup, que ha difós
un vídeo en la que apareixen encaputxats duent a terme aquestes
accions, no és un fet aïllat sinó que
ja s'ha donat en anteriors ocasions
en diferents punts de la comarca.
En aquest comunicat asseguren
haver "netejat" en una nit Dosrius,
Òrrius, Argentona, Llavaneres,
Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Comparació amb el nazisme
Aquests "Segadors del Maresme"
es defineixen com "un moviment
espontani i lliure de ciutadans farts
de la imposició nazionalista. | Red
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Fins al 15 d’octubre, està prohibit fer foc

A partir d'aquest mes s'ha de vigilar amb el foc per prevenir els incendis

Cedida

La prohibició, sigui quina sigui la finalitat, atén als terrenys forestals
i en els 500 metres que els envolten
Medi Ambient: Redacció

Des d’ara i fins al 15 d’octubre,
està prohibit fer foc en terrenys forestals. Així ho determina el Decret
64/1995, el qual regula que en els
terrenys forestals i en els 500 metres que l’envolten no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
Especialment, a més, està prohibit
cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de
jardineria, ni marges pròxims a
zones forestals, exceptuant els casos en els quals es disposi d’autorització expressa del Departament
d’Agricultura. Aquesta prohibició
es dona tant en terrenys poblats
d’espècies arbòries, com els que
no ho estan, i té la voluntat de prevenir els incendis.
Dins les àrees recreatives i
d’acampada i en parcel·les de les
urbanitzacions, està permès fer foc

només quan s’utilitzin barbacoes
d’obra amb mataguspires. A més,
queda prohibit llençar objectes
encesos, com burilles de cigarret, abocar escombraries i restes

Les cremes
controlades

vegetals i industrials, llançar focs
d’artifici i artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors en
obres realitzades en carreteres que
travessin terrenys forestals.

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

Arxiu

50

Per fer foc controlat entre el període comprès entre el 15 de
març i el 15 d’octubre, cal sol·licitar una autorització a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural. La normativa preveu que
les autoritzacions es puguin sol·licitar per eliminar restes vegetals i restes de poda originades pels treballs agrícoles i, en
aquest cas, els pagesos han de fer un únic tràmit directament
a l’Ajuntament del seu municipi.

Prop del 50 per cent
dels incendis es deuen a
descuits

La resta de l’any, entre el 16 d’octubre i el 14 de març, tots els
que vulguin fer foc a les zones mencionades, no requereixen
aquesta autorització administrativa però sí que han de comunicar-ho prèviament.

Tot ciutat foc.indd 2
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CiU vol que l’obra censurada a ARCO
s’exposi a La Presó

L'obra 'Presos polítics' el dia abans de ser retirada a ARCO

Cedida

El Ple municipal votarà si sol·licita que la creació sobre els presos polítics
es pugui veure a Mataró
Política: Cugat Comas

La darrera proposta del grup
municipal de CiU és demanar que
s’exposi a Mataró la polèmica obra
de Santiago Sierra sobre els presos
polítics que va ser censurada a la
passada edició de la fira d’art ARCO
de Madrid. La petició adquirirà
condició de proposta de resolució
en el pròxim Ple Municipal pel que
s’hi hauran de manifestar a favor
o en contra la resta de grups. La
proposta convergent demana que
Cultura, a través del MAC, la solliciti per exposar-la.
“En una societat democràtica
són inadmissibles els atacs a la
llibertat d’expressió, es facin amb
l’excusa que es facin, i l’art no ha
de ser censurat per cap institució
que tingui la més mínima dignitat
democràtica”, va dir el cap del grup
municipal, Quim Fernàndez, que
també assenyala que el lloc més
adequat per acollir aquesta obra
és l’edifici de la Presó, que ha de
convertir-se en l’Espai de les Arts
de la ciutat. Precisament el pròxim mes d’abril està prevista una
jornada de portes obertes per explicar a tota la ciutadania aquest

Tot ciutat obra arco.indd 2

projecte que ha d’acollir, a més
del M|A|C, el Taller de Gravat i la
Casa dels Artistes.

A La Presó
Segons Fernàndez , “la Presó, que
va ser usada com a centre penitenciari i dipòsit de detinguts fins no

fa pas gaires anys, i que va acollir
diferents serveis municipals i entitats, ara pot ser l’espai ideal per a
aglutinar les arts plàstiques i visuals a la ciutat i també un lloc ideal
per exposar la peça 'Presos Polítics
a l’Espanya Contemporània' de
Santiago Sierra”.

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

L’obra i l’autor

Arxiu

Arxiu

‘Presos Polítics’ va ser retirada per IFEMA, organitzadora d’ARCO,
generant una gran polèmica. L'obra pretén denunciar l’existència
de “presos polítics” a l’Estat. Per això, recull els rostres pixelats
del vicepresident Oriol Junqueras, l’expresident de l’ANC i diputat
de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d’Òmnium,
Jordi Cuixart, així com altres casos –24 en total– com els joves
d’Altsasu, els titellaires de Madrid empresonats el 2016, directius
d’Egin o simpatitzants del 15-M que van participar en piquets
informatius de la vaga general del 29-M del 2012. L’autor de la
peça, Santiago Sierra, és un artista reconegut i de prestigi i el
2010 va ser reconegut amb el Premi Nacional d’Arts Plàstiques.
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Cor de Carxofa i la
Coixinera organitzen
aquesta trobada
d'àmbit nacional

Dotze hores de cançó improvisada
Mataró acull l’onzena edició de les 12 hores, una trobada nacional amb els millors
glosadors dels Països Catalans
Cultura: Laia Mulà

Arriben a Mataró les 12 hores de Cançó Improvisada,
un esdeveniment que comptarà amb els millors
glosadors del Principat, País Valencià, Menorca,
Mallorca, la Catalunya Nord, les Terres de l’Ebre i també d’Euskal Herria. Serà aquest dissabte 14 d’abril a
partir de les 12h del migdia i fins a la mitjanit. L’inici
oficial de la jornada tindrà lloc a Can Xammar amb
una mostra dels diferents participants en l’acte i el
tret de sortida serà als mercats de la plaça Gran, la
plaça de Cuba, els Molins i l’Escorxador, amb versos
improvisats de diferents glosadors que passejaran
per les parades.
La cultura feta a Mataró tindrà un protagonisme
especial en aquesta onzena edició de les 12h de glosa.
Per començar, els Capgrossos de Mataró faran a Can
Xammar el primer pilar glosat de la història, en què
el cap de colla anirà donant les ordres als castellers
a través dels versos improvisats per un glosador. A
més, en aquest mateix espai es podrà assistir a un
dels moments més emotius de les 12 hores: l’homenatge a Rafael Salazar, el tío Rafael. Salazar, mataroní d’adopció, és un emblema de la generació de
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gitanos que va haver-ne de marxar i un dels grans
referents del Garrotin a Catalunya.
Les 12 hores de glosa compten amb l’organització de l’associació cultural pel foment del glosat
Cor de Carxofa i el grup mataroní La Coixinera i
diferents entitats.
A primera hora de la tarda, Can Xammar viurà
una de les activitats més especials de l'edició: la
glosa dansa. A mesura que els glosadors improvisin
els seus versos, les ballarines de la companyia mataronina Dans Invitro construiran una coreografia
improvisada. La mostra visitarà diferents places de
la ciutat i a cada una d'elles hi actuaran glosadors
d’un territori. A més, a cada espai els alumnes de
l’Aula de Teatre faran una coreografia inspirada en
les músiques de cada territori.

L'auge de la glosa
Mataró podrà veure una mostra de la millor glosa
existent, una disciplina que es tracta en l’art d’improvisar versos sobre una melodia preestablerta i
que actualment està vivint una revifalla. Els versos
s'improvisen amb diverses melodies com són els
garrotins, les albades, les corrandes, etc.

10/04/2018 13:19

Parlem de...

... Els Dimarts
del Llimoner

L’Ateneu Fundació Iluro presenta,
del 20 de març al 29 d’abril, l’exposició 25 anys 1992-2017. Els dimarts
del Llimoner. Aquesta mostra fa
una selecció, de bona part, de les
activitats d’aquest grup artístic.
Mataró, en l’àmbit públic, no s’ha
caracteritzat per la potenciació del
món cultural. Així i tot de manera
coordinada i alternativa han aparegut iniciatives privades, que han
cercat omplir els neguits artístics

c15 PARLEM DE 1816.indd 2

que es poguessin tenir.
Aquest és el cas dels Dimarts del
Llimoner. L’estiu dels Jocs Olímpics
de Barcelona apareix aquest grup
que, a tall de tertúlia, es reunia per
parlar i reflexionar sobre el món artístic del moment. Al mateix temps
es feien propostes expositives i culturals que poguessin arribar, també, al ciutadà.
Noms com Rafa Vera, Manel
Benavent, Toni Solà, Francesc Serra,
Carles Martibras, Carlos Soriano,
Salva Soler, Foni, Pepe Novellas,
Artur “Pal”, Manuel Patricio, Josep
Maria Rovira Brull, Raul Capitani,
Pere Màrtir Viada, Miguel F. Benítez
i Manuel Contreras en són o han
estat membres.
El concepte treballat no només
és el de les arts plàstiques sinó que
la literatura, la poesia, la música,
etc., també formen part dels projectes realitzats. La seva filosofia,
de cert romanticisme, no es queda

només en el vessant cultural sinó
que s’amplia a la social. Cooperació,
solidaritat i accions obertes a tothom fan que les seves propostes
vagin, moltes vegades, més enllà
del mateix grup.
Aquesta exposició antològica,
en la qual es poden veure una cinquantena d’obres, més els plafons
explicatius d’un quart de segle de
trajectòria, no fan més que fer justícia a la importància d’aquest grup
dins el panorama de l’art mataroní.
Amb la perspectiva del temps,
que posa les coses al seu lloc, s’ha
d’agrair el llegat que aporta a la nostra ciutat Els Dimarts del Llimoner.
Escriu, sense cap mena de dubte,
una de les pàgines daurades de la
nostra història cultural i social com
a ciutat.
ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Doctor, Historiador de l'Art i
Gestor Cultural
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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

OFERTA!
Columna de ducha
mod. SMART
termostàtica

275,20

Por sólo
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TÚ TAMBIÉN
PUEDES TENERLO
NOVEDADES

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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Te acerca a las mejores marcas
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NIT DE L'ESPORT 2018
Marta Bach és escollida com a millor
esportista de la capital del Maresme

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ •
• RIERA, 17 · MATARÓ •
www.win333mataro.com
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el tot Esport

Opinió

MINUT ZERO
Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

Una nova final europea a Mataró
La Sirena CNM disputa la Final a Quatre de la LEN Trophy
Avui divendres comença la final a
quatre de la Len Trophy al Sorrall.
Com fa dos anys, la Sirena Centre
Natació Mataró té l'oportunitat de
repetir el títol que ja va aconseguir
fa dos anys, també a Mataró.
A tots ens hagués agradat veure
l'equip disputant la final a quatre
de l'Eurolliga, com la temporada
passada, però no ha pogut ser. El
Sabadell és un rival duríssim que
va ser impossible de superar als
quarts de final de la màxima competició continental. Però que ningú
es pensi que la que avui comença
serà una competició fàcil. El mateix
Olympiacos que juga a l'altra semifinal, és un habitual de la fase final
de l'Eurolliga.
En tot cas, confiança cega amb
les jugadores de Florin Bonka, que
porten moltes temporades donant-nos incomptables alegries,
en forma de títols i grans resultats.
Això sí, també caldrà que la ciutat
torni a respondre com fa 2 anys.
Que Mataró doni suport a les seves
sirenes i doni aquell impuls a les

jugadores mataronines per acabar
de sorprendre a les seves rivals.
Allà on no hi arribin les forces, que
sàpiguen que no estan soles i que
tenen tota una ciutat al darrere. Si
hi som tots, segur que l'objectiu
serà més viable.
La LEN Trophy és una gran
oportunitat per a la Sirena, per
guanyar confiança de cara al final
de lliga en una temporada irregular. Cal ser humils, això sí, perquè
les rivals també són molt poderoses. I l'últim que volem veure és un
esperpent com el que va realitzar
el Barça el dimarts passat a Roma,
contra un rival teòricament inferior i un marcador molt plàcid. Però
que aquesta humilitat no ens amagui de ser ambiciosos.
Finalment, també m'agradaria afegir que aquesta és una nova
gran oportunitat per a Mataró, que
tornarà a organitzar una final europea al seu sòl. Demostrem que
els mataronins som perfectament
capaços d'organitzar un esdeveniment de primer nivell!

El Personatge Ona Muñoz

Handbol Joventut H. Mataró

Agenda
CASA

WATERPOLO COPA LEN
OLYMPIACOS EL PIREU - PADOVA
Divendres 13 | 15h | Complex Esportiu El Sorrall
LA SIRENA CNM - DUNAUJVAROS
Divendres 13 | 17 h | Complex Esportiu El Sorrall
FINAL I 3R I 4T LLOC
Dissabte 14 | 14 h i 11:30 h | Compl.Esp. El Sorrall

WATERPOLO Div. Honor Masculina
QUADIS CNM - ECHEYDE TENER.
Dissabte 14 | 18 h | Complex Esportiu El Sorrall

TENNIS TAULA Div. Honor Mas.
QUADIS CNM - HISPALIS SEVILLA
Dissabte 14 | 11 h | Complex Joan Serra

HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÉRICA MATARÓ - CALAFELL
Dissabte 14 | 20:30 h | Pav. Jaume Parera

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT - VIC
Diumenge 15 | 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - UD CIRERA
Diumenge 15 | 12:15 h | Mpal. La Llàntia
MOLINOS - CABRILS
Diumenge 15 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins
ROCAFONDA - LLOREDA
Diumenge 15 | 12 h | Mpal. Rocafonda

HOCKEY HERBA 2a Catalana
ILURO HC- JÚNIOR FC
Diumenge 15 | 9 h | Mpal. Hockey
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Marta Bach millor esportista de Mataró del 2017
TOTS ELS GUARDONATS
ELS PREMIATS INDIVIDUALS
Infantil femení:
1.- Abella, Etna (gim. artística, CG Mataró)
2.- Gassama, Fanta (bàsquet, Fem. Maresme)
3.- Montoro, Marta (taekwondo, CD Tonbal)
4.- Diarra, Nahawa (bàsquet, Fem. Maresme)
5.- Adjar, Sara (atletisme, GA Lluïsos Mataró)

La foto de familía de la Nit de l'Esport 2018. | TOT ESPORT

Ha rebut aquest guardó, que
assoleix per tercera vegada, i
primera en solitari, en el decurs
de la Nit de l'Esport 2018 celebrada al Teatre Monumental
El divendres dia 6 s’ha celebrat la
"Nit de l'Esport 2018”, que era la
63a edició d'aquesta festa de l'esport local, i que per 7è any consecutiu ha tingut com a seu el Teatre
Monumental. En ella han estat premiats esportistes, tècnics, dirigents
i altres persones vinculades amb
l'esport local, que van destacar
durant l'any 2017.
Aquest any el guardó de millor
esportista de la ciutat ha estat per
a la waterpolista Marta Bach, que
succeeix com a millor esportista
local al tennista Albert Ramos. És
la tercera vegada que la capitana
de La Sirena CN Mataró assoleix
aquest guardó, tot i que és la primera vegada que li recau en solitari,
ja que en les dues anteriors l’havia
compartit amb Roser Tarragó. El
principal mèrit de la gran defensora
de la selecció estatal, ha estat el
subcampionat mundial aconseguit
a Budapest, i també el fet d’arribar
a la Final Four amb l’equip de La
Sirena CN Mataró.
Ha conduït la vetllada, com ja
havia l’any passat, la periodista
Helena Novellas i en el repartiment
de premis ha estat ajudada per
la portaveu del jurat Anna Gual.

TOTESPORT 1521 (1-6).indd 3

Durant la vetllada hi ha hagut actuacions del grup de dansa “Més
que ball” amb coreografies ambientades en pel·lícules de cinema
de temes esportius.
Al principi la regidora d’esports
Marisa Merchán, responent les preguntes de la presentadora de l’acte, ha fet balanç de l’any passat
i ha parlat dels projectes per al
proper any. I ja acabant el mateix,
després de tots els repartiments
de premis, ha fet el mateix l'alcalde David Bote que ha ressaltat la
bona salut de l’esport de la ciutat
i ha dit que durant l’any vinent hi
haurà 1.800.000 euros d’inversions en millores de les instal·lacions
esportives, destacant sobretot el
canvi de la superfície sintètica de
l’Estadi Municipal.
La festa ha acabat amb la tradicional foto de família de tots els
premiats dalt de l'escenari.

Infantil masculí:
1.- Martín, Imanol (taekwondo, CD Tonbal)
2.- Pratdepadua, Adrià (tennis, CT Mataró)
3.- Blanch, Aniol (waterpolo, CN Mataró)
4.- Anfruns, Jordi (patinatge, PA Mataró)
5.- Casado, Manel (natació, CN Mataró)
Cadet femení:
1.- Ruiz, Hannah (atletisme, CA Laietània)
2.- Muñoz, Maria (handbol, BM Granollers)
3.- Rabadan, Aina (atletisme, CA Laietània/
FC Barcelona)
4.- Tomico, Júlia (natació, CN Mataró)
5.- Tolrà, Anna (h. herba, Iluro HC/Júnior FC)
Cadet masculí:
1.- Tenias, Biel (atletisme, CA Laietània)
2.- Grau, Sergi (tennis taula, CN Mataró)
3.- Palou, Arnau (tir esportiu, TE Mataró)
4.- Poza, Héctor (taekwondo, CD Tonbal)
5.- Fernàndez, Marc (atletisme, GA Lluïsos)
Cadet masculí:
1.- Tenias, Biel (atletisme, CA Laietània)
2.- Grau, Sergi (tennis taula, CN Mataró)
3.- Palou, Arnau (tir esportiu, TE Mataró)
4.- Poza, Héctor (taekwondo, CD Tonbal)
5.- Fernàndez, Marc (atletisme, GA Lluïsos)
Juvenil femení:
1.- Bonamusa, Alba (waterpolo, CN Mataró)
2.- Ballesteros, Martina (atle., CA Laietània)

La Sirena CNM, repeteix com a millor equip de la ciutat. | TOT ESPORT
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NIT DE L'ESPORT
alta en els Jocs Escolars: l’escola Balmes
en esports individuals en primària, l’escola
GEM en esports d'equip en primària, i
l'Escola Freta en secundària. L’escola La
Llàntia va rebre el premi a l'escola amb un
increment més alt de participació en els
Jocs Escolars. També va ser premiat Jordi
Barrufet, de l'escola Sol Ixent, per la seva
trajectòria dins dels Jocs Escolar.

Les germanes Latorre rebent el reconeixement a la trajectòria. | TOT ESPORT

3.- Martínez, Marina (natació, CN Mataró)
4.- Calzada, Marta (taekwondo, CD Tonbal)
5.- Rodríguez, Alba (atletisme, CA Laietània)
Juvenil masculí:
1.- Gonzàlez, Mario (tir esportiu, TE Mataró)
2.- Bertran, Lluc/Ruiz, Samuel (wat., CNM)
3.- Calle, Eduardo (handbol, FC Barcelona)
4.- Roure, Marc (snowboard, Gran-UEC)
5.- Aleñà, Carles (futbol, FC Barcelona)
Sènior femení:
1.- Bach, Marta (waterpolo, CN Mataró)
2.- Ferreras, Berta (nat. art., CN Kallípolis)
3.- Dvorak, Gàlia (tennis taula, CN Mataró)
4.- Ouahabi, Leila/Torrejon, Marta (fut., FCB)
5.- Mestre, Irene (fotosub, SPAS Mataró)
Sènior masculí:
1.- Ramos, Albert (tennis, CT Mataró)
2.- Pujol, Guillem (natació, CN Mataró)
3.- Blanco, Xavier (pesca sub., SPAS Mataró)
4.- Rabassa, Roger (natació, CN Mataró)
5.- Giralt, Jan (natació, CN Mataró)

Marta Bach millor esportista
de l'any 2017
D'entre els vuit guanyadors la waterpolista Marta Bach ha estat
escollida com la millor esportista
de Mataró de l'any 2017.
ELS EQUIPS PREMIATS
Equips infantils
1.- Centre Natació Mataró masculí (wat.)
2.- Futsal Mataró masculí (futbol sala)
3.- Club Tennis Mataró masculí (tennis)
Equips cadets
1.- Club Hoquei Mataró femení (hoq. patins)
2.- Club Tennis Mataró masculí (tennis)
3.- Centre Natació Mataró femení (natació)
Equips juvenils
1.- Futsal Mataró femení (futbol sala)
2.- Unió Esportiva Mataró masculí (bàsquet)
3.- Centre Natació Mataró masculí (t. taula)
Equips sèniors
1.- Centre Natació Mataró fem. (waterpolo)
2.- Centre Natació Mataró mas. (waterpolo)
3.- Centre Natació Mataró masc. (natació)

ALTRES GUARDONS
Equips que han assolit l’ascens a categoria estatal:
AE Boet Mataró masculí, pel seu ascens
a Lliga EBA
Club Joventut Handbol Mataró femení,
pel seu ascens a Plata Femenina
Club Voleibol Mataró femení, pel seu ascens a 1a Estatal
Club Futsal Mataró masculí, pel seu ascens a 2a B Estatal

Toni Noè, premiat. | TOT ESPORT
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Esport Escolar
A l'apartat de Centres d'Ensenyament van
ser guardonats per tenir la participació més

Premis d'esport adaptat
Esportista més destacat: Ariel Schrenk
Martínez del Centre Natació Mataró, pels
seus grans resultats en la natació adaptada,
amb dos títols individuals estatals i dos en
relleus i un primer lloc a les World Sèries.
Premi a la trajectòria: Escola Les Aigües
per la seva tasca en l’esport adaptat en diferents modalitats.
Millor tècnic:
Alberto Peña, entrenador del sènior masculí
del Mataró Parc AE Boet que va pujar a la
Lliga EBA i va guanyar la Final a Quatre de la
Copa Catalunya.
Dirigent esportiu:
Albert Forns, president del Pla d’en Boet CE i
de la Comissió de Clubs de Futbol.
Àrbitre:
Albert Màrquez d’hoquei patins que va xiular les finals de la Copa Generalitat i la Supercopa i va ser auxiliar en la Copa d’Europa
i a la Copa Intercontinental.
Tasca periodística "Memorial Josep
Gomà i Carol":
Santi Carreras i Surís autor del llibre “Més
de cent anys d’esport a Mataró. 1802-1950
Volum I”
Promoció de l'esport: Vialser
Altres reconeixements:
Toni Noé (CN Mataró) per l’activitat com a
triatleta amb els seus 71 anys.
A les germanes Glòria i Isabel Latorre Monreal per la trajectòria esportiva
en el bàdminton en el Collado Villalba i en
l’handbol en el Joventut Handbol Mataró.
Marcos Delgado per la seva trajectòria
arbitral de més de 15 anys en l’arbitratge
escolar.
Marc Mas per la seva llarga trajectòria com
a formador en l’esport escolar a l’escola
Tomàs Viñas
I també es va donar una Menció especial a la
Generalitat per la campanya de l’esport
contra la violència masclista, que ha estat recollit pel mataroní Santi Siquier, representant territorial de l'esport a Barcelona.
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Dues victòries tot preparant
la Final-4 de la Copa LEN

DIV. D'HONOR
FEMENINA
El "Medi" en play-off
15a jornada (5 abril)
Sant Feliu - LA SIRENA CNM.............. 4-10
16a jornada (7 abril)
Dos Hermanas - LA SIRENA CNM.....4-20
Sabadell - Moscardó............................31-3
Zaragoza - Sant Andreu .....................4-15
Terrassa - Mediterrani ....................... 10-11
Rubí - Sant Feliu .................................10-10

Classificació
Helena Lloret va fer 8 gols. | ARXIU

La Sirena va superar els dos
últims classificats
El partit jugat a Sant Feliu, contra
el penúltim classificat, no va tenir
massa història, tot i que l'equip
local va oferir més resistència de
l'esperada. L'equip mataroní, com
diem en fase de càrrega en la preparació per als compromisos de la
setmana vinent, va dominar sempre per acabar guanyant de 6 gols.
A Dos Hermanas era la darrera
prova abans de la Copa LEN. Tot i
que el rival era ben diferent del que
es trobaran les "sirenes" el proper
divendres, es va donar una bona
imatge, l'equip no es va relaxar
mai i es va aconseguir arribar a la
vintena de gols per primera vegada
aquesta temporada com a visitant.

4 CN SANT FELIU
10 LA SIRENA CNM
LA SIRENA CN MATARÓ: Debby
Willemsz, Laura Vicente (3), Marina
Zablith (1), Helena Lloret (1), Clàudia
Abad, Alba Bonamusa, Clara Cambray
(1), Ciara Gibson (1), Marta Bach, Liana
Dance (3), Ema Carevic, Carla Graupera.
PARCIALS: 0-2, 2-3, 0-2, 2-3.

4 DOS HERMANAS
20 LA SIRENA CNM
LA SIRENA CN MATARÓ: Debby
Willemsz i Júlia Àvila porteres; Laura
Vicente (3), Marina Zablith (1), Helena
Lloret (8), Clàudia Abad (2), Alba
Bonamusa, Clara Cambray, Marta Bach
(2), Ciara Gibson (2), Liana Dance (2),
Carla Graupera.
PARCIALS: 1-6, 1-5, 0-5, 2-4.

Desena victòria consecutiva de
l’Iluro HC masculí
L'equip femení, per la seva
banda, va perdre al camp del
Catalònia
Els dos equips de l’Iluro HC, que
estan jugant la fase d’ascens de 2a
Catalana, continuen en la trajectòria que han agafat en les darreres
jornades, quan queden tres partits
per acabar el campionat. L’equip
masculí va aconseguir la desena
victòria seguida en guanyar per
2-1 el Júnior FC. L’Iluro continua en
segon lloc amb 25 punts, només a
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3 del Castelldefels que és el líder.
Aquest diumenge disputarà el seu
partit al camp del CD Terrassa (6è
classificat).
L’equip femení va perdre al camp
del Catalònia per 3-2 i continua en
6è lloc amb 11 punts, molt lluny del
líder que és el CD Terrassa amb
27 punts i fins i tot de l’equip que
té per sobre que en té 18. Aquest
diumenge a les 9 hores rep al
Municipal d’Hockey el Júnior FC
(4t classificat).

Sabadell 48; Sant Andreu 45, LA SIRENA CNMM 36, Mediterrani 30; Terrassa
28; Zaragoza 15, Rubí 14, Moscardó 10,
Sant Feliu 7, Dos Hermanas 4.

Ajornament per la celebració de la Copa LEN
La Sirena CN Mataró ajorna el seu partit
de la penúltima jornada a Saragossa fins
al pròxim dia 21.

D.Honor Masc.
Penúltima jornada
amb visita canària
El dissabte en horari unificat (18 hores) es juga la penúltima jornada de la
fase regular i el Quadis CN Mataró rep
l'equip canari de l'Echeyde Tenerife al
Complex Joan Serra.
Després de 7 temporades d'absència
torna un equip canari hereu d'aquell
Martiànez que havia vingut 19 vegades
a Mataró.
A la primera volta l'equip de Beto
Fernàndez va guanyar per 6-11 i ara
hauria de repetir triomf per continuar
mantenint el quart lloc de la classificació, que està aixÍ:

Classificació

Barceloneta 60, Sabadell 49, Terrassa
46, QUADIS CN MATARÓ 36, CN Barcelona 34, Sant Andreu 33, Mediterrani
32, Canoe 24, Catalunya 15, Navarra 13,
Echeyde 8, Molins 1.
L'altre partit important per al Quadis
es juga a la Nova Escullera on el CN
Barcelona rep el Canoe en un partit
on interessaria que els madrilenys
puntuessin. D'altra manera el Quadis
tindrà complicat mantenir el 4t lloc,
ja que en la darrera jornada rep el
Barceloneta.
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HANDBOL

Acaben la lliga amb un triomf molt
satisfactori en el "derbi del túnel"

PLATA ESTATAL
FEMENINA
Acaben en novè lloc
23a jornada (10 març)
OAR Gràcia - Morvedre ....................25-28
JH MATARÓ - La Roca ........................31-24
Dominicos - Agustinos ...................30-22
Amposta - Elda...................................26-29
Lleidatana - Sant Joan Despí ........22-22
Sant Quirze - Sant Vicenç ............... 24-27
Mislata - La Salud Tenerife .............26-38

S'agraden contra la Roca. | D.F

L'equip local va decidir el matx
en un gran final
El Joventut femení va tancar la lliga amb un triomf molt satisfactori
en l'anomenat "derbi del túnel",
davant el BM La Roca.
El primer temps va tenir dues
parts diferenciades primer amb
domini visitant (4-7) i després amb
reacció local trobant molt bé solucions en atac per empatar al descans
(15-15). A la represa el marcador es
va mantenir força igualat fins al
22-20, però a partir d'allà la defensa local es va tancar i el Joventut
va decidir amb un parcial de 6-0.

31 JOVENTUT MATARÓ
24 BM LA ROCA
JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez,
Laia Argelich, Marta Espejo porteres;
Sandra Fargas (8), Ona Muñoz (7), Maria
Murillo (4), Sara Ruiz (3), Ivet Rodríguez
(1), Saray Romero (6), Claudia Ruiz,
Irene Hernàndez, Marina Seda (2), Zara
Verdugo, Marina Camacho, Marina
Fernández, Claudia Grajal.
PARCIALS CADA 5': 3-3, 6-7, 7-9, 11-11,
13-12, 15-15 descans; 18-16, 19-17, 22-20,
25-20, 28-21, 31-24.
Dir que Ona Muñoz acaba com a
màxima golejadora del grup amb
152 gols.

Defensen per retrobar el triomf
23 JOVENTUT MATARÓ
19 ESPLUGUES
JH MATARÓ: Quico Sola i Julian
Felenbok porters; Bernat Bonamusa (1),
Dani Aguilera (2), Jan Bonamusa (1), Sergi
Fuster (2), Berenguer Chiva (4), Jaume
Pujol (5), Manel Núñez (1), Bernat Muñoz
(2), Oriol Prat (3), Rubén Tardío, Oriol
Vaqué (2), Eric Zambrano.
PARCIALS CADA 5': 2-1, 5-1, 6-3, 7-5,
10-8, 10-11 descans; 12-12, 14-13, 16-15,
19-17, 22-17, 23-19.
El Joventut Mataró, després de cinc
partits jugant bé contra els equips de
dalt, però sense conèixer el triomf, va
retrobar-se amb la victòria gràcies a
un gran treball defensiu, contra un
equip dels de la "seva lliga".
L'equip local va estar molt bé en
defensa des del primer moment i
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Classificació final

Morvedre 51; La Salud Tenerife 39 (fan
fases); Elda 34; Mislata i Sant Vicenç 31;
La Roca 26; Sant Quirze 25; Amposta i JH
MATARÓ 24; Agustinos 22; S.Joan Despí
21; OAR Gràcia 16, Dominicos Zaragoza 11,
Lleidatana 9. Baixen els dos últims.

1a Estatal Masc.
Jornada de defenses

26a jornada (7 d'abril)
La Roca - Montcada .......................... 24-27
Granollers B - Sant Vicenç..............26-20
Sant Cugat- Palautordera ...............28-27
Sant Joan Despí - S.Est. Palaut .....26-26
OAR Gràcia - Sant Quirze .................25-31
Sesrovires - Sant Martí Adrian. ......21-22
Sarrià - Bordils B ............................... 20-15
JH MATARÓ - Esplugues....................23-19

Classificació

Sant Quirze 49; Sant Martí 47; Sesrovires
45; La Roca 35; Granollers B 33; Sarrià
29; OAR Gràcia 27; JH MATARÓ i Montcada
24; Sant Joan Despí 22; Sant Cugat 20;
Esplugues 19; Sant Vicenç 16; Palautordera 12; S.Estev.Pal. 8; Bordils B 6.

Desplaçament a Bordils
El diumenge (18 h, per la Xarxa) el Joventut juga a la pista del cuer davant un
equip que apura les opcions de salvació.
Bon partit i victòria. | ARXIU

va agafar quatre gols d'avantatge
encaixant només dos gols en els
primers 14 minuts (6-2). Però en el
tram final de la 1a part va haver-hi
alguns desajustos defensius i l'equip
visitant es va posar per davant (10-11).
A la represa els dos equips van
continuar trobant moltes dificultats
per marcar. Però a partir del 18-17,
l'equip local va treure el millor i amb
un parcial de 4-0 va decidir el matx.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: Cerdanyola - JHM B ...........28-24
Llavaneres - OAR Gràcia B .................. 24-24
L'equip llavanerenc s'ha classificat ja
per al "play-off" d'ascens.
4a Cat: Llav. Atl- Banyoles C ...........29-23
L'equip B llavanerenc està en 2n lloc.
Copa Fed. Fem: Vilanova Camí BLlavaneres Caldes d'Estrac ...............22-29
Base: Juv. Masc: JHM- Molins 30-26;
Cadet mas.: JHM- Terrassa B 48-20;
Cadet fem.: Tortosa- JHM 29-25; Infantil
mas: Bordils - JHm 29-26; Inf. fem: Sant
Vicenç- JHM 17-14.
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la FINAL-4 DE LA LEN Trophy
ATERRA PER SEGONA VEGADA A
MATARÓ

LA SIRENA CENTRE NATACIÓ MATARÓ TORNARÀ A SER
L’EQUIP AMFITRIÓ DE LA FINAL FOUR DE LA LEN TROPHY,
COMPETICIÓ QUE VA GUANYAR EL 2016

Dos anys després, la Final-4 de la Copa LEN torna al Sorall. Estava previst jugar-la al Complex Joan
Serra, cosa que hauria estat tota una novetat, en ser
la primera que s’hauria jugat al costat del mar. Però
Divendres 13 i dissabte 14 d’abril, Mataró acola previsió d’inclemències meteorològiques –ja se
llirà per segona vegada una final europea de
sap com és el mes d’abril en aquesta terra nostra–,
waterpolo femení, amb el flamant equip de
han fet que s’hagi hagut de repetir l’escenari de la
La Sirena Centre Natació Mataró com a equip
primera ocasió en què la nostra ciutat va acollir
amfitrió.
aquest esdeveniment.
Els altres tres equips participants seran el
Tothom recorda el gran ambient viscut al Sorrall
Plebiscito Padova italià, el Dunaujvaros FVE
ara fa dos anys. És l’escenari del primer títol conhongarès i l’Olympiacos Piraeus grec. Quatre
tinental femení de l’esport de la nostra ciutat. Allà
equips d'un altíssim nivell que es van quedar a
és on va començar la història europea de l’equip
molt poc de classificar-se per a la Final a 4 de
femení del Centre Natació Mataró, i allà serà on el
l'Eurolliga femenina. El premi de consolació és
divendres l’equip de La Sirena jugarà el 40è partit
destacat,
però, jamida
que2.pdf
suposa 2lluitar
per aquest
d’aquesta trajectòria europea, que li pot donar el pas
tot mataro
28/2/18
9:36
destacat títol europeu. Tots volen la LEN Trophy. a una altra final.
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PALMARÈS HISTÒRIC
DE LA LEN TROPHY
TEMPORADA

GUANYADOR

TEMPORADA

GUANYADOR

1999/00

GIFA CITTÀ DI PALERMO

2008/09

SHTURM CHEKHOV

2000/01

SKIF MOSCOW

2009/10

ETHNIKOS PIRAEUS

2001/02

GIFA CITTÀ DI PALERMO

2010/11

RAPALLO

2002/03

VOULIAGMENI

2011/12

RN IMPERIA

2003/04

ORTIGIA

2012/13

SHTURM RUZA

2004/05

ORTIGIA

2013/14

OLYMPIACOS PIRAEUS

2005/06

HONVÉD

2014/15

RN IMPERIA

2006/07

RACING ROMA

2015/16

LA SIRENA CN MATARÓ

2007/08

RACING ROMA

2016/17

UVSE BUDAPEST
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La Sirena Centre Natació Mataró
ENTRENADORS: FLORIN BONCA/PAU CARDENAL · DELEGADA: NÚRIA ÁLVAREZ · QUIROMASSATGISTA: CARLES ROY
Gràcies a la gran temporada 201617 –en la qual recordem que les
Sirenes van ser quartes d'Europa a
Kirishi– les noies de Florin Bonca
van estalviar-se la primera fase de
l'Eurolliga.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORES

NAIXEMENT

POSICIÓ

JÚLIA ÀVILA
LAURA VICENTE
MARINA ZABLITH
HELENA LLORET
CLAUDIA ABAD
ALBA BONAMUSA
CLARA CAMBRAY
CIARA GIBSON
MARTA BACH
LIANA DANCE
EMA CAREVIC
CARLA GRAUPERA
DEBBY WILLEMSZ

2000
1994
1987
1992
1995
1999
1996
1992
1993
1998
1995
1994
1994

Portera
Boia
Extrem
Boia
Lateral
Extrem
Lateral
Lateral
Central
Extrem
Central
Lateral
Portera
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A la segona van saber patir per
classificar-se superant en el partit
clau al Lille, però als Quarts de
final va tocar la bèstia negra, un
Sabadell que no va donar opció
a les mataronines. Ara, però toca
tornar a lluitar per la Copa LEN
amb la màxima il·lusió.

2A FASE

LA SIRENA CNM - U. K. Mansiysk: 10-7
LA SIRENA CNM - Orizz. Catània: 3-8
Lille - LA SIRENA CNM: 9-11
QUARTS DE FINAL

CN Sabadell - LA SIRENA CNM: 12-3
LA SIRENA CNM - CN Sabadell: 6-11

12/04/2018 09:29
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MATARÓ

Capital del Maresme i municipi més important entre dues ciutats
com Barcelona i Girona. L'antiga Iluro s'aixeca en la llengua de terreny
compresa entre el mar i la serralada, té en la Festa Major de Les Santes
a finals de juliol el seu principal atractiu i va acollir el primer ferrocarril
de la Península Ibèrica l'any 1848.
TÉ UNA POBLACIÓ DE

REVISTA_LEN_2018_2.indd 7
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PLEBISCITO PADOVA
ENTRENADOR: STEFANO POSTERIVO · DELEGAT: ALBERTO TREVISAN
Després de superar de manera
brillant la primera fase –guanyant
al Catània–, les italianes van quedar segones a la 2a fase només
per darrere de l'Olympiacos. Als
quarts de final van estar a punt
d'eliminar a l'UVSE Budapest,
empatant a Hongria, però es van
veure sorpreses a casa.

1A FASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORES

NAIXEMENT

POSICIÓ

LAURA TEANI
LAURA BARZON
ILARIA SAVIOLI
MARTINA GOTTARDO
ELISA QUEIROLO
ALESSIA CASSON
ALESSIA MILLO
SARA DARIO
GURPREET KAUR SOHI
CARLOTTA MEGGIATO
CARLOTTA NENCHA
ALEXA DANIELLE TIELMANN
CAROLINA GIACON

1991
1992
1990
1996
1991
1997
1993
1994
1994
2000
1997
1994
2001

PORTERA
JUGADORA
PORTERA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
JUGADORA
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Leiden - PADOVA: 5-14
PADOVA - Zuglo: 10-9
PADOVA - Orizzonte Catània: 10-7
2A FASE

Olympiakos El Pireu - PADOVA: 10-7
Messina - PADOVA: 2-19
PADOVA - Uralochka: 9-5
QUARTS DE FINAL

UVSE Budapest - PADOVA: 7-7
PADOVA - UVSE Budapest: 6-8

11/04/2018 20:18
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PADOVA

La ciutat de Pàdua (en vènet Pàdoa, en italià Padova) és el
centre econòmic i de comunicacions de la regió del Vèneto, al nord d'Itàlia.
És la capital de la província de Pàdua, sobre el riu Bacchiglione,
a 40 km a l'oest de Venècia i a 29 km al sud-est de Vicenza,
TÉ UNA POBLACIÓ DE

211.560HABITANTS
Servei tècnic oficial:

Més de 40 anys al teu servei

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT
PER REVISAR LA TEVA CALDERA!

Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

*PREU L!
IA
ESPEC

El pack de revisió 1 hora inclou:

Revisió preventiva

(verificar el correcte funcionament, neteja
a fons de l’aparell i purgar radiadors).

info@egraupera.com
www.egraupera.com
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*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

Certificat de revisió
segons normativa.
93 741 29 99
C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró

Etiqueta RITE
segons normativa.

Anàlisis de combustió.
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OLYMPIAcOS PIRAEUS
ENTRENADORS: THEOCARIS PAVLIDES / KONSTANTINOS CHATZIDAKIS · DELEGADA: ALEXANDRA KALOGERA
L'equip grec es va saltar la primera fase gràcies a la seva presència
la temporada passada a la Final-4
de l'Eurolliga. Les gregues van ser
segones perdent la final 6-7 davant el Kirishi, i eliminant abans
a semis al Sabadell a la tanda de
penals.
Aquest any de nou van topar amb
el Kirishi, en aquest cas als quarts
de final. Tot i que van empatar a
Kirishi, van acabar cedint a casa
de nou per la mínima.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORES

NAIXEMENT

POSICIÓ

CHRYSOULA DIAMANTOPOULOU
ELEFTHERIA PLEVRITOU
M. CATHARINA EGGENS
NIKOLETA ELEFTHERIADOU
TRIANTAFYLLIA MANOLIOUDAKI
ALKISTI AVRAMIDOU
ALEXANDRA ASIMAKI
MARGARITA PLEVRITOU
GIULIA ENRICA EMMOLO
VASILIKI PLEVRITOU
CHRISTINA CHRYSOULA TSOUKALA
MARIA MYRIOKEFALITAKI
IOANNA STAMATOPOULOU

1995
1997
1990
1998
1986
1988
1988
1994
1991
1998
1991
2001
1998

Portera
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Portera
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2A FASE

OLYMPIAKOS EL PIREU - Padova: 10-7
OLYMPIAKOS EL PIREU - Uralochka: 18-13
OLYMPIAKOS EL PIREU - Messina: 17-3
QUARTS DE FINAL

Kirishi - OLYMPIAKOS EL PIREU: 10-10
OLYMPIAKOS EL PIREU - Kirishi: 10-11

12/04/2018 09:28
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PIRAEUS
El Pireu és una ciutat del sud-est de Grècia situada al departament
de l'Àtica, a la riba del golf Sarònic. És el port d'Atenes i un dels més actius
i importants de Grècia.
TÉ UNA POBLACIÓ DE
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163.000HABITANTS
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DUNAUJVAROS FVE
ENTRENADORS: TIBOR FULÖP / ATTILA MIHOK / BALAZS VARGA · MASSATGISTA: PETER VIZKELETI
Les hongareses van topar amb el
Catània a Quarts de final, tot i que
van aconseguir guanyar en el partit de tornada a Sicília. Abans havien guanyat la primera fase clarament, i havien quedat segones del
seu grup de 2a fase guanyat pel
Sabadell.

1A FASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

JUGADORES

NAIXEMENT

POSICIÓ

ALEXANDRA KISS
DOROTTYA SZILAGYI
FANNY VALYI
GRÉTA GURISATTI
BRIGITTA HORVATH
GÉRALDINE MAHIEU
LARA LUKA
KRISZTINA GARDA
DIANA ZIEGLER
VANDA VALYI
GERDA BREZOVSKI
HLENGIWE MCHUNU
LAURA AARTS

1996
1996
1993
1996
1996
1993
2000
1994
1994
1999
1998
1998
1996

Portera
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Portera
Jugadora
Jugadora
Jugadora
Portera
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DUNAUJVAROS - Lille: 12-5
DUNAUJVAROS - Glyfada: 18-4
DUNAUJVAROS - Vouliagmeni: 14-10
2A FASE

CN Sabadell - DUNAUJVAROS: 13-8
Sant Andreu - DUNAUJVAROS: 8-15
DUNAUJVAROS - Utrecht: 17-8
QUARTS DE FINAL

DUNAUJVAROS - Orizzonte Catània: 10-13
Orizzonte Catània - DUNAUJVAROS: 16-18

12/04/2018 09:27
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Dunaújváros
Dunaújváros és una ciutat autònoma d'Hongria.
Es troba a la província de Fejér, 67 km al sud de Budapest.
El seu nom actual significa 'La nova Ciutat del Danubi',
riu que la travessa de nord a sud.
TÉ UNA POBLACIÓ DE

REVISTA_LEN_2018_2.indd 13

44.640HABITANTS
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Els
HORARIS
de la COMPETICIÓ

plebiscito padova
italy

SEMIFINA L 1
Divendres 13
15.00 h.

LA SIRENA
CN mataro

FINA L
Dissabte 14 abril
a les 14.00 h.

SEMIFINA L 2
Divendres 13
17.00 h.

Partit 3r i 4t lloc:
11.30 h.

Olympiacos PIRA EUS
greece

DUNAUJVA ROS FVe
hungary

ESPORT 3: Partits en directe per Esport 3
STREAMING: Al web oficial www.lentrophy.com
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EL SORRALL

l'escenari de les grans ocasions

Ja fa anys que el waterpolo a Mataró és sinònim
de les privilegiades instal·lacions de la Joan Serra, al
Passeig del Callao. El CN Mataró té una piscina de
primera categoria en ple front marítim però quan
toca jugar a Europa la normativa demana que els
partits siguin a cobert. És llavors quan apareix la figura del Sorrall, una piscina municipal gestionada
per l'empresa Eurofitness que, en les grans ocasions,
esdevé la segona casa dels equips del Centre.
Segurament el Sorrall no té ni el disseny ni les facilitats d'altres piscines pensades per la celebració
de partits com els d'aquest cap de setmana. Però les

sirenes mataronines poden donar fe que, a cobert, és
quan tenen més i millor ambient a favor. Els melancòlics del waterpolo local se'n recorden de la caldera
que havia estat la Piscina Municipal: un infern pels
equips rivals. Aquella atmosfera recobra vida quan
Europa pica a la porta i el Sorrall és l'escenari escollit. Tornar-se a jugar la LEN a les mateixes aigües
que van veure l'epopeia del 2016 només pot que
portar bons records a les mataronines. Amb el record
encara viu a la retina de tota la piscina cantant El
Bequetero s'aixeca el teló de la que volen que sigui la
segona copa europea d'aquesta instal·lació pública.

Passeig Marítim, 324
08302 Mataró - Barcelona
Tel. +34 93 222 60 06
Fax +34 93 790 60 81
ateneaport@cityhotels.es
www.cityhotels.es

Donem suport al Waterpolo Femení
95 HABITACIONS AMB VISTES AL MAR
10 apartaments de 30 a 50 m2

RESTAURANT NUUS
Cafeteria i cockteleria amb accés al jardí.

5 SALONS PRIVATS
Amb capacitat de 10 a 400 persones.

JARDÍ EXTERIOR AMB PISCINA PRIVADA
WELLNESS - SPA - SALA DE FITNESS
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"Vull ensenyar a menjar sa"
La dietista- nutricionista Mercè Serra i Mir aposta per l'educació alimentària a l'hora
amb una aposta per tracte personal que et permeti perdre pes canviant els hàbits
Salut: Redacció

"Vull ensenyar la gent a menjar sa, és el que em
preocupa". Aquesta és la declaració d'intencions de
Mercè Serra Mir, dietista-nutricionista, col·legiada
CAT000574. S'ha incorporat a l'equip del centre
Montserrat Cabré des d'on vol oferir un servei que
anomena "educació alimentària". La diferència
amb altres professionals del camp és que Mercè
Serra incideix molt en aquest àmbit formatiu: "Hi
ha qui associa la necessitat de perdre pes, sigui pel
motiu que sigui, a passar gana durant un determinat

període, com si fos un càstig. I no és així: aquí ajudem a menjar de manera equilibrada i sempre amotllant-nos a les necessitats i característiques de cada
persona, amb un tracte personal, ja que cada persona és diferent i, per tant, necessitarà una aplicació
dels bons hàbits alimentaris adequada a les seves
circumstàncies", explica.
En la línia amb la resta de l'equip multidisciplinar
del centre, la nutricionista dona molta importància
a la confiança amb el pacient i en generar una entesa que permeti a qui necessita reenfocar la seva
alimentació de fer-ho de forma estable. Al contrari

ESPECIALISTES EN:
• Dietètica i nutrició (Nou servei)
• Osteopatia per a adults
(ciàtica, migranyes, bruxisme)

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

L'osteopatia:

l'ajuda que necessites

2P Montserrat Cabré.indd 2

• Osteopatia pediàtrica
(lactants i nens)

• Pr
• Co
• Tra
• Tra
• Mi

• Fisioteràpia
(massatges, drenatge limfàtic)
• Reeducació del sòl pèlvic
(incontinències, prolapses)
• Grups dirigits per fisioterapeutes
(hipopressius, higiene postural)

11/04/2018 18:25

C/ S

núm. 1816 del 13 al 19 d'abril de 2018

ASSESSORAMENT ALIMENTARI
• "Al centre volem que la gent aprengui a menjar sa i perdre pes. No ha de ser un càstig sinó
una educació que permeti canviar pautes i que
aquestes siguin estables en el temps"
que les dietes miracle, detox, paleo, pre-cuinades,
basades en un producte, que recepten pastilles o
suplements. Serra advoca per aquesta "educació
alimentària", ja que explica que "avui en dia tenim
uns condicionants d'horaris, de torns, de menjar
fora de casa que fan que sigui necessari saber-nos
adaptar a cada cas".
La confiança entre nutricionista i usuari es busca des del primer dia. Una primera visita completa,
d'una hora de durada, en la que es defineix a partir de
les característiques i gustos de la persona el seu pla
alimentari únic, personal. Les revisions periòdiques,
cada dues o tres setmanes generalment, serveixen
per reforçar aquest pla. "Dono molta importància
a l'entesa, a la confiança amb la persona: si hi ha
voluntat de perdre pes per salut, jo seré l'assessora
nutricional que ho farà possible", explica Serra Mir.

Complicitat dietista-pacient
Un dels productes o serveis amb el que podem identificar aquest servei és la recerca de complicitats que
permetin, a la persona, de fer fàcil la seva nova alimentació. La dietista pot fer visites a domicili, per a
persones amb mobilitat reduïda o acompanyar-te a fer
una compra adient: una 'Personal Healthy Shopper'.
També oferirà xerrades sobre nutrició, aspectes com
l'etiquetatge nutricional o pautes senzilles que ens

• Preparació del part
• Control dels nadons
• Trastorns del son
• Traumatismes
• Migranyes i mals de cap

permetin mantenir un bon hàbit alimentari el dia
que sortim a sopar fora. "No hem d'enfocar menjar
bé com un càstig i cal tenir les eines per compensar
el nombre de calories que prenem si un dia sortim
a fer dues cerveses i a menjar tapes. Sempre es pot
menjar sa i bé", assegura.

Per a nens, embarassades i gent gran
Un dels forts de l'atenció del centre d'Osteopatia i
Salut Montserrat Cabré és que ofereix serveis especials
per a col·lectius com els infants o les embarassades.
També la nutrició entra en joc aquí. La Mercè Serra
Mir adequa l'alimentació adient per a mares durant
i després de l'embaràs, o pot donar les pautes nutricionals per al nen recalculant els seus àpats, per
exemple, a partir dels menús que menja al migdia
a l'escola. També en cas de malalties en persones
grans o en persones amb factors de risc com colesterol, triglicèrids o malalties cardiovasculars, ajuda
a unes pautes adients a l'hora de menjar.

• Alteracions cicle menstrual
• Posició durant l’embaràs
• Lesions esportives
• Dolors musculars...

www.montserratcabre.es ·

·

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró · T. 93 790 61 73
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L'aventura europea
del waterpolo femení

L

a ciutat de Mataró sempre ha estat pionera
en l’activitat esportiva femenina en la majoria
d’esports. I ha vist com alguns dels seus equips
femenins han jugat competicions europees. La història
de l’aventura europea va començar amb el bàsquet del
CE Mataró, que als anys setanta del segle XX va jugar
diverses vegades els vuitens de final de la Copa d’Europa. Després van seguir el tennis taula del Centre
Natació Mataró, que va arribar a jugar els quarts de
final també de la Copa d’Europa, i el femení del Club
Hoquei Mataró va aconseguir el cinquè lloc a la Copa
d’Europa de clubs la temporada 2006-07.
Ara aquesta aventura la tenim centrada en el món
del waterpolo, un esport que en la branca femenina
és força nou i en el qual la ciutat de Mataró s'ha ficat
a l'elit estatal gràcies a una brillant generació de jugadores locals, a les quals s'han anat afegint jugadores
provinents de fora. I aquest divendres 13 d’abril l’equip
femení del CN Mataró jugarà ja el seu 40è partit de
competició europea.
El debut internacional va ser a la primera fase de la
Copa LEN de la temporada 2009-10, i es va produir a la
piscina del Sorrall de Mataró. Va ser el dia 4 de desembre del 2009, i l’equip del Centre Natació Mataró, que
tenia el patrocini del Tot Mataró va superar fàcilment
el Lille francès (14-2).
Les protagonistes d’aquell primer partit jugat a Europa
van ser Carla Rodríguez, Noèlia Seva, Roser Tarragó, Aina

REVISTA_LEN_2018_2.indd 18

Gobern, Elena Padilla, Zoila Quesada, Leire Sarasola,
Cristina Zamora, Noe Gómez, la francesa Eugènie Pirat,
i tres jugadores, aleshores molt jovenetes, i que ara
encara formen part de l’equip, com són Marta Bach,
Ciara Gibson i Carla Graupera. Les entrenava el mataroní Vicenç Tarrés que va ser l’impulsor d’aquest equip
que després ha donat tantes glòries.
En els dos dies següents van caure el Vracar serbi (144) i el Hohenlimburger alemany (14-8), i es va passar a
la segona ronda, que va portar l'equip fins a la capital
de Croàcia, Zagreb. Allà es va continuar endavant tot
i perdre davant l'Etnikos grec. I es van jugar els quarts
de final davant l'equip grec del Patras, caient amb tot
honor primer al Sorrall per 7-8 i després a la ciutat
grega per 13-9.
El nivell de l'equip del CN Mataró El Tot va anar pujant i la temporada 2012-13 ja va fer la seva primera
aparició a l'Eurolliga europea, el campionat de màxim
nivell. Però no va poder superar la primera fase.
La següent participació va ser la temporada 2014-15,
quan l'equip ja comptava amb el patrocini de La Sirena
i l'entrenador era el romanès Florin Bonca. L'equip
es va tornar a quedar a la primera ronda disputada
a Szentes (Hongria), però donant una gran imatge i
quedant-se a ben poc de la classificació, perdent en
el darrer i decisiu partit davant l'equip amfitrió de
l'Szentes per un mínim 7-6.
La temporada 2015-16 l'equip de La Sirena CN Mataró
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va repetir participació a la màxima
competició europea. Va entrar a segona ronda i la va superar, entrant a
quarts de final. Van topar amb l'UVSE
Budapest, però van poder jugar la
final a quatre de la Copa LEN aquí
a Mataró i van obtenir el primer títol europeu.
La temporada passada, ben recent
a la memòria, l’equip va superar
la primera ronda jugada a Padova
com a segon, darrere les amfitriones.
Després en una memorable segona
fase al Sorrall va passar també com a
segon de grup derrotant el CN Sant
Andreu en el partit decisiu per 10-9.
Va entrar a quarts de final i va superar l’equip hongarès de l’UVSE
Budapest, davant el qual s’havia caigut l’any anterior. I per primera vegada es va poder jugar la Final Four
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de l’Eurolliga acabant en quart lloc.

LA FINAL DEL 2016
La final a quatre del 2016 es va disputar a la piscina del Sorrall. En les
semifinals disputades el divendres
dia 15 d’abril el Vouliagmeni grec va
derrotar l’Szentesi hongarès per 12-9.
I en la segona l’equip de La Sirena
CN Mataró va derrotar l’equip rus
de l’Uralochka per 16-12.
El dissabte dia 16 d’abril es va disputar primer el partit per 3r i 4t lloc
i l’Szentesi va guanyar l’Uralochka
per 18-15.
Després a les 20:45 hores es va viure una final vibrant, ben diferent del
partit de semifinals, amb clar domini
de les defenses. La boia grega Alkistis
Benekou va avançar l’equip mataroní, que jugava com a visitant, i al
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descans dos gols de Laura López i un
de Ciara Gibson mantenien l’equip
per davant. Però dos xuts de Tsoukala
van posar per davant l’equip grec.
Allà va aparèixer el caràcter guanyador de l’equip de La Sirena per
capgirar el marcador, amb dos gols
de la mataronina Clara Cambray en
dues jugades de superioritat. Fins al
final van defensar com es diu sovint
amb “ungles i dents” i es va obtenir
el desitjat títol continental.
Va explotar l’alegria a les grades
i es va poder sentir allò de “Glòria a
les Sirenes”, quan la capitana Marta
Bach va aixecar la copa.
Les protagonistes d’aquest primer
títol europeu de l’esport femení de
la ciutat van ser Elisabeth Keeve,
Ariana Gragnolatti, Aina Bonamusa,
Alba Bonamusa, Alkistis Benekou,
Roser Tarragó, Clara Cambray, Ciara
Gibson, Marta Bach, Ona Meseguer,
Laura López, Marcela Ríos i Mireia
Nedderman (ps).
En l’equip finalista va jugar
Kouvodu, Tsoukala, Chydirioti,
Mamaogluo, Protopapa, Xenaki,
Mavrota,
Roumpesi,
Kotsia,
Diamantopouolo, Seletopouolo,
Kontogianni.
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serà el 40è partit
del cn mataró a
europa
HISTORIAL EUROPEU
DEL CN MATARÓ

El cos tècnic de l'equip
celebrant la LEN Trophy
del 2016

2009-10 COPALEN MATARÓ
CN MATARÓ 14 2 LILLE (FRA)
CN MATARÓ 14 4 VRACAR (SRB)
CN MATARÓ 14 8 HOHENLIMBURGER (ALE)
2009-10 COPALEN ZAGREB
CN MATARÓ 6 12 ETNIKOS (GRE)
CN MATARÓ 15 5 MLADOST ZAGREB (CRO)
CN MATARÓ 19 3 BURDEOS
2009-10 COPALEN-QF
MATARÓ CN MATARÓ 7 8 PATRAS (GRE)
2009-10 COPALEN-QF PATRAS
PATRAS (GRE) 13 9 CN MATARÓ
2012-13 EUROLLIGA-1AF NIÇA
CN MATARÓ 6 14 EGER (HON)
CN MATARÓ 5 11 KIRISHI (RUS)
CN MATARÓ 7 10 NIJVERDAL (HOL)
CN MATARÓ 10 10 NICE (FRA)
CN MATARÓ 7 12 VOULIAGMENI (GRE)
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2014-15 EUROLL-2AF SZENTES
SZENTES CN MATARÓ 10 15 KIRISHI (RUS)
CN MATARÓ 11 4 IZMAILOVO (RUS)
CN MATARÓ 31 0 KREUZLINGEN (SUI)
SZENTES (HON) 7 6 CN MATARÓ
2015-16 EUROLL-2AF LILLE
SABADELL 15 6 CN MATARÓ
LILLE 7 12 CN MATARÓ
MESSINA 6 10 CN MATARÓ
2015-16 EUROLL-QF MATARÓ
CN MATARÓ 7 7 UVSE BUDAPEST
2015-16 EUROLL-QF BUDAPEST
UVSE BUDAPEST 9 4 CN MATARÓ
2015-16 COPALEN-SF MATARÓ
CN MATARÓ 16 12 URALOCHKA
2015-16 COPALEN-F MATARÓ
VOULIAGMENI 5 6 CN MATARÓ
2016-17 EUROLL-1AF PADOVA
LILLE 5 13 CN MATARÓ
PADOVA 10 5 CN MATARÓ
CN MATARÓ 18 6 OTTER LONDON
2016-17 EUROLL-2AF MATARÓ
BOGLIASCO 8 10 CN MATARÓ
2016-17 EUROLL-2AF MATARÓ
SANT ANDREU 9 10 CN MATARÓ
CN MATARÓ 10 15 KIRISHI
2016-17 EUROLL-QF BUDAPEST
UVSE BUDAPEST 10 9 CN MATARÓ
2016-17 EUROLL-QF MATARÓ
CN MATARÓ 12 8 UVSE BUDAPEST
2016-17 EUROLL-SF KIRISHI
KIRISHI 11 8 CN MATARÓ
2016-17 EUROLL-3R4T KIRISHI
SABADELL 7 5 CN MATARÓ
2017-18 EUROLL-2AF CATÀNIA
CN MATARÓ 10 7 UGRA KHANTY
CN MATARÓ 3 8 ORIZZONTE CATÀNIA
CN MATARÓ 11 9 LILLE (FRA)
2017-18 EUROLL-QF SABADELL
SABADELL 12 3 CN MATARÓ
2017-18 EUROLL-QF MATARÓ
CN MATARÓ 6 11 SABADELL
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CLARA CAMBRAY
" "Un ambient com el del 2016 ens
ajudarà a guanyar"
CLARA CAMBRAY VA SER L'HEROÏNA DE LA FINAL DE FA DOS
ANYS. DOS GOLS SEUS VAN PERMETRE QUE LA SIRENA
S'ALCÉS AMB EL TÍTOL EUROPEU EN UN SORRALL PLE A
VESSAR. PETITA FÍSICAMENT, LA SEVA ASCENDÈNCIA A L'EQUIP
NO HA PARAT DE CRÉIXER ELS ÚLTIMS ANYS.
HI HEM PARLAT ABANS DE LA GRAN CITA EUROPEA I TÉ CLAR
QUE AQUESTA VEGADA, A DIFERÈNCIA DE FA DOS ANYS, AL
CNM LA SIRENA NOMÉS LI VAL GUANYAR.
Ets conscient que molta gent et recorda com l'heroïna de la Final Four de fa dos anys al Sorrall?
No serà tant! Potser els d'aquí sí perquè ho van viure,
però la major part de la gent ja no se'n deu recordar.
Com passa a l'esport en general, a vegades fas gols
i queda marcat i a vegades estàs tres partits seguits
sense marcar. És cert que una altra Final Four a casa
fa molta il·lusió i els records que tenim de llavors són
molt bons. Tant de bo els puguem repetir.
En què ha canviat la Clara en aquests dos anys?
La Clara ha canviat en edat i maduresa. Fa dos anys
tot just començava a jugar a Europa i per a mi era
tot nou, com un aprenentatge. Ara ja fa quatre anys
que juguem a Europa, que estem entre els vuit millors equips del continent i, vulguis o no, noto que
he crescut. He crescut com a jugadora, físicament no
gaire. Acabes agafant experiència a còpia de jugar i,
si ho mires en perspectiva, ho notes.
I l'equip?
Ha canviat molt. Seguim mantenint l'essència de fa
tres i quatre anys però hem hagut de mutar amb les
noves incorporacions. L'equip és diferent, sobretot
aquest any, però les ganes i el compromís de voler-ho fer bé jugant a casa són les mateixes.
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Fa dos anys al Sorrall no se us donava per favorites i vau donar la sorpresa. Aquest any tindreu més
pressió?
Fa dos anys la vam guanyar quan no s'esperava gaire
de nosaltres i ara, òbviament, serà diferent. Portem
anys competint a dalt i la gent es pot pensar que és
fàcil, però nosaltres sabem que mantenir-se és el
realment complicat. Esportivament, crec que el nivell d'aquesta Copa LEN és més alt que el del 2016.
Tenim un Olympiacos que és bàsicament tota la
selecció grega i que podria estar a la Final Four de la
Champions i els altres dos rivals també han rendit a
bon nivell als quarts i podrien haver anat a Kirishi.
No sé si som favorites, però juguem a casa i esperem
que sigui un factor que ens ajudi a guanyar.
Jugar la LEN vol dir que no heu arribat a la Final
Four de la màxima competició. Què pesa més, l'estímul d'un nou títol o la decepció de no haver arribat altre cop a l'altra Final Four?
Un cop jugues els quarts, jugar la LEN o la
Champions pot dependre d'un detall, d'un bon o un
mal minut. Estàs en una o quedes classificada per a
l'altra. Un cop veus que juguem la LEN i que a més
ho farem a casa guanya la il·lusió, la de saber que juguem a casa i sobretot que podem tornar a aixecar el
títol si sabem treballar bé. Al cap i a la fi portem tres
anys al màxim nivell europeu. Aquesta és la motivació important: saber que a banda de la lliga espanyola i la Copa de la Reina podrem aspirar a un altre títol
i que podrem mirar de millorar any a any. El que està
clar és que ara no ens val res que no sigui guanyar.
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L'equip, amb els canvis incorporats, està menys fi
que en temporades anteriors?
És cert que hi ha hagut resultats que puguin portar-nos a pensar això. La resta d'equips han fet un
pas endavant. A Mataró no som els únics que apostem pel waterpolo femení, i per un waterpolo de
qualitat. Hi ha hagut un avenç important del Sant
Andreu i nosaltres portàvem anys amb una dinà-

Per com va anar la Copa del Rei, si deixem Europa a
banda, el play-off de Lliga pot servir de revàlida?
Sant Andreu ens ha guanyat, això és així. Però ara ve
la part de debò, quan hem de recollir els fruits de la
feina que estem fent. Al play-off és on volem demostrar que hi som, que tenim equip per guanyar el Sant
Andreu i també per plantar cara al Sabadell. No serà
fàcil, però estem treballant molt bé. Volem la final de
la Lliga i allà tornar a plantar cara al campió.
Segueixes els equips inferiors del club? Hi veus la
Clara Cambray del futur?
El CN Mataró està treballant, segueix treballant molt
bé la base. Sempre que podem ens escapem a veureles i hi ha nenes amb 10 anys o poc més que prometen i molt. No et sabria dir un nom, tinc la imatge
de moltes nenes que podrien ser molt millors que
jo. Tenim diferents jugadores a la selecció catalana,
noies que venen a entrenar amb nosaltres i donen
la cara i que amb tres o quatre anys poden ser grans
jugadores. Nosaltres, ja de petites, juguem amb les
grans. Tenim molt bones fornades entre el 2004 i el
2010 que ens donaran bones alegries.

mica d'equip molt compactada i ara, amb les noves
incorporacions, és com un tornar a començar. No
crec que el nivell de l'equip hagi baixat, però necessitàvem temps per conjuntar les noves peces. Crec que
ara a final de temporada s'està notant molt una millora. De la Final Four de fa dos anys només quedem
quatre jugadores de tretze. La resta és gent nova.
Però estem unides.
Quin és el paper de l'afició local en una cita així?
Oi tant que es nota! Sempre que recordem la LEN
de fa dos anys pensem en la piscina del Sorrall, en
aquella caldera que es va generar, i si aconseguim
tenir aquell bon ambient, ens ajudarà i molt. De fet
al Sorrall sempre fem bon paper, mai hi hem jugat
malament. Jugar a casa amb ambient ens afavoreix.
Aprofito per demanar al públic que ens doni suport,
que no pari d'animar fins al final. En waterpolo, com
en molts esports, un minut pot ser decisiu i encara
que perdem de 15 es pot remuntar. Amb l'afició a favor podrem guanyar.

Quin futur et veus a l'equip, tens corda per a molts
anys més?
Vaig any a any. En l'esport mai saps què passarà. És
una incògnita cada temporada com quedarà l'equip,
si mantindrem l'espònsor o com estaré físicament.
Ara mateix no veig un final. Estic acabant els meus
estudis d'enginyeria química i sí que és veritat que si
acabo i em ve de gust posar-me a treballar pot ser un
problema compaginar-ho. Ara mateix, però, no és el
cas. Vull seguir estudiant i crec que per a mi el waterpolo va per llarg.

Tens més jerarquia dins de l'equip?
Suposo que sí. Han marxat dues jugadores de molt
pes i ha quedat un equip molt jove. Les que portem
temps sembla que tinguem més experiència. Encara
que sigui pel fet que siguem poques les "veteranes"
pot dur-ho, però som un equip en què ens escoltem
bastant totes a totes, som un equip de moltes líders.
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El CN Mataró vol una piscina
olímpica coberta

EL PROJECTE PER UNA NOVA INSTAL·LACIÓ, QUE SERVIRIA DE
REVULSIU EN L'ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ES TROBA
EN FASE D'ESTUDI
La final a quatre d'aquesta edició de la LEN va
canviar de seu dimecres, a 48 hores de l'inici de la
primera semifinal. En previsió del mal temps la competició canviava l'aire lliure de la Joan Serra per la
coberta del Sorrall, la piscina pública que gestiona
Eurofitness. Aquest canvi a última hora exemplifica
la necessitat del projecte que fa anys que planteja el mateix Centre Natació Mataró, que proposa
una nova piscina olímpica coberta a la ciutat. El Ple
Municipal de l'Ajuntament de Mataró va aprovar fa
dos mesos, amb quasi unanimitat, engegar l'estudi

de viabilitat d'aquest projecte per a la ciutat. Era una
proposta de l'exregidor d'esports Josep Maria Font
que insta l'administració local a examinar com es
podria dur a terme: a quin punt de la geografia mataronina, amb quines característiques.
La proposta del CN Mataró compta amb la característica que el club s'ofereix per costejar la nova
instal·lació: "Nosaltres assumiríem el cost de l'edifici
però el projecte ha de ser en vocació pública, amb
ajuda en la cessió de terrenys, amb la fórmula de collaboració públic-privat que trobem", explica Joan
Gros, president del Centre.

UN CALENDARI INCERT
Gros és plenament conscient que la ciutat, en espera
de les conclusions de l'estudi tècnic que va demanar el plenari municipal, no tindrà una nova piscina
olímpica coberta en pocs anys.
"És un projecte més a la llarga, però que cal que
Mataró sàpiga veure-hi les moltes potencialitats que
té. Sóc més optimista a mitjà termini i a la llarga veig
clar que és necessari", explica Gros. El fet que l'import de l'execució de les obres en la proposta vagi a
càrrec del Centre Natació podria ser un punt a favor
del projecte.

COM PODRIA SER AQUESTA FUTURA PISCINA OLÍMPICA?
D'ençà que els equips del CNM competeixen a
Europa, els seus màxims dirigents han vist diferents
instal·lacions que els agradaria importar a la capital
del Maresme. També en l'àmbit estatal, per exemple, les sirenes de la selecció van veure recentment
com una ciutat amb escassa tradició en natació com
Pontevedra, era capaç de compaginar en un cap de
setmana una competició mundial amb les millors
seleccions de waterpolo femení i uns campionats
d'Espanya de natació. [continua a la pàgina següent]
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La nostra missió és afegir valor a l’activitat de la seva organització, respecte
a les persones i el compromís d’una gestió professional i eficient. Neteges
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Plataforma online pel
seguiment del servei i
el control de la gestió.

INNOVACIÓ
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de noves metodologies.
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"Són moltes les ciutats que omplen hotels gràcies
a com una piscina dinamitza la seva vida i la seva
economia".
Si fes la carta als Reis, el màxim dirigent del
Mataró demanaria per a la ciutat una instal·lació
com la piscina olímpica de Lloret. "És pràcticament una rèplica del que va fer el CN Barcelona pels
Mundials amb piscina coberta, amb graderia fixa per
a unes 500 persones i possibilitat de graderia desmuntable. Si hi cabés una segona piscina, seria exactament el que volem", explica. El complex esportiu
de Cadis és un altre mirall amb el qual Gros es mira
quan pensa com podria ser la futura piscina olímpica a la ciutat.

CRÉIXER EL CLUB I LA CIUTAT
El projecte, si prospera, seria un revulsiu per a la
ciutat i encaixaria amb el posicionament que de moment no ha passat de tòpic de voler-se posicionar
com a "ciutat capital dels esports d'aigua i platja"
que des de l'Ajuntament s'havia posat sobre la taula.
Gros té clar que la instal·lació multiplicaria les possibilitats en matèria de promoció econòmica: "La
natació mou molta gent amb els seus campionats,
les estades o els campionats de natació adaptada o
natació artística, si Mataró es capaç de tirar endavant aquesta instal·lació, esdevindrà una potència de
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LA PISCINA OLÍMPICA DE LLORET, UN EXEMPLE
turisme esportiu". Amb aquesta nova piscina, a més,
el club també podrà créixer. "Ara mateix no podem
créixer en equips de base perquè ens falta làmina
d'aigua, amb aquesta piscina podríem créixer sense
que això repercuteixi negativament en els nostres socis", sentencia Gros.

L'APOSTA PEL TURISME ESPORTIU
La ciutat de Mataró podria inserir l'aposta pel turisme esportiu en una estratègia de promoció de ciutat.
La ciutat es troba en ple període de replantejament
estratègic, amb diferents elements que encara no
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de reforç comercial com han de ser l'ampliació de
Mataró Parc, l'arribada de El Corte Inglés o el desenvolupament del Sorrall estiguin, al seu temps i per
motius diferents, aturades reforça aquesta situació.
És en aquest punt que l'economia relacionada amb
l'esport pot ser una peça a jugar en el tauler del plantejament local.

s'han quadrat com pot ser el Port, la part del litoral
que té per desenvolupar –des d'Iveco-Pegaso fins a
tot el frontal del Polígon de les Hortes del Camí Ral–
o el propi Centre de la Ciutat. Es podria dir que a
efectes de promoció econòmica, la ciutat viu en una
certa situació de stand by. Que tres de les operacions
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Es pot dir que fa poc més d'una dècada que
Mataró va apostar pel turisme. Però, ja abans, l'actual CN Mataró ja acollia estades esportives d'equips
europeus, atrets per la comoditat i el bon clima. Es
pot dir, doncs, que l'esport ha estat motor econòmic
del turisme i l'economia mataronina abans, fins i tot,
de la revifalla hotelera dels darrers anys. És en aquesta lògica que una piscina amb capacitat per acollir
grans esdeveniments podria generar centenars de
pernoctacions. D'estades. De compres, d'àpats.
Aquest és el potencial de l'aigua que una aspirant a
capital esportiva hauria de fer valer.
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LA REVISTA DE TOT L’ALTRE ESPORT

SEMPRE AL COSTAT
DEL WATERPOLO FEMENÍ
Mataró viu aquest cap de setmana la seva segona ﬁnal a quatre de waterpolo femení del màxim
nivell en dos anys. És un fet de la que massa
ciutats no poden fer gala i és exemple de dues
realitats fefaents: la primera que el CN La Sirena
és un equip dels que fan època, un grup excepcional que ha dut el nom de Mataró a un nivell
que cap altre conjunt local no havia aconseguit.
El segon, que la capital del Maresme respira i
estima l'esport en conjunt i sobretot en plural.
I que hi ha vida –i molta, i bona!– més enllà del
futbol.
Precisament aquest és el caldo de cultiu en
el que fa quatre anys va néixer precisament a
Mataró el projecte de la Fosbury, la revista de
tot l'altre esport. Una capçalera que manlleva
el nom del mític atleta americà que fa 50 anys
va revolucionar el salt d'altura i que es proposa donar veu, suport i contingut a la pluralitat
esportiva del país i del món. Tots els esports hi
tenen cabuda a excepció del futbol.
La Fosbury té format de revista trimestral i,
precisament, acaba de publicar el seu número
29. Amb part de l'equip essent mataroní, és
normal que la història de la capçalera estigui
associada a la del La Sirena i si fa un any es va
cobrir la Final Four de la Champions a la llunyana Kirishi, aquest any a Mataró s'obsequiarà a
tot el públic assistent amb un exemplar de la
revista especial de '27 Jocs, 28 Històries'.

LLEGEIX, COMPARTEIX I SUBSCRIU-TE A LA FOSBURY DES DE

WWW.FOSBURY.CAT

REVISTA_LEN_2018_2.indd 30

11/04/2018 20:33

OUTLANDER_CUOTA_TOTMATARO175x275_06-02-18.pdf

1

6/2/18

11:40

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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HOQUEI PATINS

www.eltotesport.com | P. 7

El CH Mataró s'imposa en el primer partit del play-off d'ascens
5
0

CH MATARÓ
VILA-SANA B

CH MATARÓ: Ariadna Escalas, Adriana
Chiva (1), Júlia Canal, Anna Fontdeglòria, Marta Soler, Aina Florenza (2),
Aina Lleonart (1), Judith Milla (1), Paula
Lladó (ps).

Aina Florenza va anotar 2 gols. | D.F

L'equip d'Albert Bou demostra la seva superioritat en un
partit molt seriós superant al
Vila-sana B
El Club Hoquei Mataró de Nacional
Catalana va ficar-se a la butxaca el
primer partit del play-off d'ascens
a OK Lliga, imposant-se amb claredat al Vila-sana B per 5-0. Les
noies d'Albert Bou van jugar un
bon partit, molt seriós en tots els
aspectes del joc, tenint ben clar
que començava la part decisiva

de la temporada i que no es podia
fallar a casa, davant del seu públic.
Un gol matiner d'Aina Florenza,
quan s'havia jugat poc més d'un minut, va permetre alliberar-se de part
de la pressió i jugar amb tranquilitat.
Adriana Chiva i Aina Lleonart van
establir el 3-0 abans del descans,
deixant el partit gairebé sentenciat de cara a la segona meitat. A la
represa les mataronines van saber
controlar el joc per no patir innecessàriament, arrodonint la golejada
amb el segon gol de Florenza i el
cinquè que va marcar Judit Milla.
Ara toca arrodonir-ho a Vila-sana
per no haver de jugar el tercer partit.

El Quadis CN Mataró classificat ja
per a la fase d’ascens
Va guanyar els dos partits i
continua co-líder del seu grup
a falta de dos partits
L'equip masculí de tennis taula del
Quadis CN Mataró ja s'ha classificat
matemàticament per a les fases
d'ascens a la Superdivisió Estatal
de tennis taula, després dels dos
triomfs aconseguits en terres granadines el passat cap de setmana.
El dissabte van guanyar a les
instal·acions de l'Huétor Vega per
2-4, amb dos punts guanyats per
Sergi Grau i dos més per Xavier
Peral. Va completar l'equip Yordi
Jason Ramos. Cal destacar el triomf
de Sergi Grau sobre Nikita Kirillov,
que fins ara només havia perdut 4
partits en tota la lliga.
I el diumenge davant La Zubia es

TOTESPORT 1521 (7-9).indd 1

va repetir el resultat de 2-4 i també amb el mateix repartiment de
victòries i derrotes. En aquest cas
destacar el triomf de Xavier Peral
sobre el número 1 dels granadins
Dragos Antimir.
L'equip que dirigeix Flora
Khasanova és co-líder, empatat
amb l'Alicante TM, a 34 punts, per
davant de Mijas (28), Olot (22),
Borges B, Badalona i Alzira (20),
Hispalis (16), Huétor Vega (14), La
Zubia (12), Ripollet (10) i Calella (6).
Queden només dos partits (dissabte
a casa a les 11 hores davant l'Hispalis
i el diumenge a Borges) i per tant ja
tenen una de les tres primeres places assegurades i tornaran a jugar
la fase d'ascens a la Superdivisió,
com van fer la temporada passada.

PRIMERA ESTATAL
FEMENINA
Es comença amb bon
peu
Quarts de final Play-off ascens
Nacional Catalana femenina
CH MATARÓ - Vila-sana B.........................5-0
Voltregà B - Vilanova B............................ 2-7
Cerdanyola B - Igualada ..........................3-4
Palau Plegamans B - Sant Cugat ..........5-6
El de Mataró ha estat l'únic partit del
play-off en el que ha guanyat l'equip
local, ja que el Sant Cugat va imposar-se
al Palau a domicili, el Vilanova B va golejar a la pista del Voltregà B i l'Igualada
va guanyar per la mínima a Cerdanyola.
Recordem que els equips B no opten a
l'ascens, i això potser ha estat un factor
que s'ha notat en les victòries a domicili
de l'Igualada i el Sant Cugat.

A enllestir la feina a Vila-sana
L'equip d'Albert Bou no vol sorpreses
i intentarà resoldre l'eliminatòria a la
primera oportunitat, evitant el tercer
partit. La cita és diumenge 15 a les
20:30h al petit municipi lleidatà. A la
fase anterior les mataronines no van
tenir pietat i van imposar-se per un
contundent 0-7.

1a Estatal masc.
El Mis Ibérica CHM rep
el líder
21a Jornada (14 d'abril)
Maçanet - Sant Cugat
Taradell - Manlleu
Tordera - Sant Feliu
Alcobendas - Vilafranca
Vilanova - Rivas Las Lagunas
MIS IBÉRICA CHM - Calafell
Jolaseta - Alpicat

Classificació
Calafell 43; Sant Cugat 41; Alcobendas
34; Taradell 33; MIS IBÉRICA CHM i Manlleu 32; Sant Feliu 29; Tordera, Vilanova
i Vilafranca 27; Alpicat 26; Maçanet 24;
Rivas Las Lagunas 7; Jolaseta 6 punts.

Partit d'alta tensió al Jaume Parera
Després de baixar a la cinquena posició,
l'equip de Quim López no es pot permetre perdre contra el Calafell aquest
dissabte a les 20:30h, si vol mantenir-se
a prop dels llocs d'ascens.
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el tot Esport

BÀSQUET

Derrota davant d’un rival molt
necessitat

LLIGA EBA
- Grup C - A
El Masnou i el Menorca
amb un peu i mig als
playoffs d'ascens
23a jornada (7 i 8 d'abril)
Sant Adrià - Barberà ........................76-83
ARENYS - Sant Josep ...................... 98-59
Girona - Roser ....................................82-67
Tortosa - Collblanc........................... 75-80
Menorca - Tarragona....................... 84-63
MATARÓ PARC BOET - Quart............ 71-87
EL MASNOU - Castelldefels ..............81-75

Classificació
Naharro va anotar 12 punts. | D.F

El Mataró Parc Boet, ja amb la
permanència assegurada, es
veu superat per un Quart que
buscava la salvació.
Aquesta passada jornada, el Mataró
Parc Boet, amb la permanència ja
assegurada, va veure com el seu
rival, el Quart, sortia molt més endollat al partit, probablement per
la necessitat més gran de victòria.
Al primer quart els mataronins
ja van anar molt a remolc, anant
per darrere en el marcador 13 a 24.
Més endavant, els d'Alberto Peña

71
87 QUART

MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (12),
Drakeford (10), Hermoso (3), Naharro (12),
Ros (4), Franch, Corella, Duran, Mañes (12),
Rubio (18) i Forcada. 13 de 31 en tirs de 2, 8
de 27 en tirs de 3 i 11 de 21 en tirs lliures.
PARCIALS: 13-24, 21-23, 23-25 i 14-15.
van millorar les seves prestacions
ofensives, però sense mai poder
imposar-se defensivament. Així
doncs, el Quart, va fer valdre la
necessitat per endur-se la victòria.

Permanència tot i la derrota
59 CASTELLBISBAL
57 MATARÓ FEIMAT
MATARÓ FEIMAT: Solé (5), Serratacó
(6), Cabrera (6), Rodríguez (12), Ventura
(3), Viñallonga (2), Ariño (8), Romero (13),
Espiga (2) i Tardio. 18 de 36 en tirs de 2, 4
de 21 en tirs de 3 i 9 de 13 en tirs lliures.
El partit de la primera volta. | ARXIU

La derrota de l'Andorra "B"
dues hores abans va certificar
la continuïtat a lliga EBA
El Mataró Feimat va començar el
seu partit a Castellbisbal sabent
que, matemàticament, la seva permanència a la lliga EBA estava garantida. Tot i això, els de Charly
Giralt van començar forts, dominant
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PARCIALS: 10-18, 13-18, 17-9 i 19-12.
tota la primera meitat del partit i
marxant als vestidors amb el marcador 23 a 36.
A la segona part, però, la necessitat del conjunt local i, segurament,
la relaxació de saber que l'objectiu
ja estava aconseguit, els vallesans
van aconseguir capgirar el marcador en un final a cara o creu.

EL MASNOU i Menorca, 40; Girona, 39;
ARENYS i Collblanc, 37; Sant Josep, 36;
Tarragona, 35; Sant Adrià i MATARÓ PARC
BOET, 34; Barberà, 32; Castelldefels, 31;
Quart, 30; Tortosa i Roser, 28.

24a Jornada (14 i 15 d'abril)
Quan només queden tres jornades per
disputar-se i amb la permanència ja assegurada, el Mataró Parc Boet visitarà la
pista del Castelldefels aquest diumenge
15 a les 18:15h. El seu rival necesssita la
victòria per continuar fora de les posicions de promoció de permanència.

- Grup C - B
La part alta
de la classificació
es manté igual
23a jornada (7 i 8 d'abril)
Igualada - Andorra "B"...................90-80
Vic - JAC Sants .................................. 75-65
Castellbisbal - MATARÓ FEIMAT .... 59-57
Mollet - Palma ................................ 103-100
Olivar - Cornellà ................................85-77
Cerdanyola - Salt...............................59-67
Pardinyes Lleida - Valls ....................91-75

Classificació

Vic, 42; Pardinyes Lleida, 41; Igualada i
Valls, 39; Palma, 38; Mollet, 37; Cornellà,
35; Olivar i MATARÓ FEIMAT, 35; JAC Sants
i Castellbisbal, 31; Andorra "B", 29; Salt,
28; i Cerdanyola, 27.

24a Jornada (14 i 15 d'abril)
Amb la permanència al sarró, el Mataró
Feimat rebrà la visita al Mora diumenge
a les 18h del líder del grup, el Vic, que
busca assegurar-se la primera posició
del grup, que encara no té assegurada.
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BÀSQUET

Amb un peu i mig a la Final a
Quatre de Copa Catalunya

Judy Jones, altre cop decisiva. | D.F

El Mataró Parc Dori Dori Boet va donar un cop d'efecte al grup aconseguint una victòria molt contundent
contra el Basket Almeda.
Les noies de Vizcaíno, amb una

68 M. PARC DORI D. BOET
41 BASKET ALMEDA

Elwww.eltotesport.com
Boet empata amb |el
P. 8
Cerdanyola al capdavant de la taula

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: Jones (21), Gibert (12), Chacón (3), Barbena,
Graupera (6), Solé (2), Ruano (8), Massuet
(2), Jiménez (11) i Latorre (3). 14/27 en tirs
de 2, 10/28 en tirs de 3 i 10/12 en tirs d'1.

5a jornada (7 i 8 d'abril)
M. PARC. DORI D. BOET - Almeda ...68-41
GEiEG - Viladecans ............................ 33-41
GRESS P. MATARÓ - Cerdanyola .... 54-53
Lleida - Hospitalet ........................... 49-52

PARCIALS: 16-12, 10-11, 22-5 i 20-13.

Classificació

espectacular Judy Jones al capdavant, van jugar una segona part
espectacular. Van mostrar una gran
superioritat després que el partit
arribés igualat al descans.

Donen la sorpresa contra el líder
54 GRESS P. DE MATARÓ
53 CERDANYOLA
GRESS P. DE MATARÓ: Cuní (6), Balmes
(4), Coll (8), Magriña (12), Cobo (7), del
Moral (11), Portillo, Milla i Murat (6). 20 de
50 en tirs de 2, 4 de 18 en tirs de 3 i 2 de 7
en tirs lliures.
Victòria que dona ales. | D.F

Les noies que entrena Adrià
Castejón van doanr la gran sorpresa aconseguint derrotar el líder
del grup, el Cerdanyola, gràcies a

C. CATALUNYA
- 2a FASE-

PARCIALS: 8-18, 13-15, 17-10 i 16-10.
una gran segona part. Les grogues
es van sobreposar d'un mal inici per
acabar imposant-se per un punt en
un final d'infart.

Cerdanyola i MATARÓ PARC DORI DORI
BOET, 19; Viladecans, 18; Almeda i
Hospitalet, 17; GEiEG, 15; GRESS PLATGES
DE MATARÓ, 14; i Lleida, 13.

6a jornada (14 i 15 d'abril)
Amb tres jornades per disputar-se abans
de la Final a Quatre, el Mataró Parc Dori
Dori Boet només necessita una victòria
per assegurar-s'hi l'accés. A més a
més, aquesta jornada visitarà la pista
del Cerdanyola, amb qui comparteix la
primera posició i contra qui va perdre a
la primera volta al Millán. Un partit que
pot marcar qui s'acabarà classificant
en primera posició del grup. El partit es
jugarà dissabte a les 19:30.
El Gress Platges de Mataró, per la seva
part, visitarà la pista del Basket Almeda
el dissabte a les 18h. Les grogues
necessiten guanyar tots els seus partits
i esperar que l'Almeda i l'Hospitalet els
perdin tots si volen intentar accedir a la
Final a Quatre, una circumstància que
pràcticament seria un "miracle".

Contundent derrota
davant el líder

S'estavellen contra el líder. | ARXIU

El dissabte passat el Rugby Club
Mataró va patir una contundent
derrota davant el líder de la 1a
Catalana, el CRC Terrassa per 12-50.
El partit va començar bé amb un
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assaig de Roger Font i transformació d’Andreu Valls que posà el 7-0
al marcador, però això va despertar
l’equip egarenc que va començar
a encadenar assajos per arribar al
descans amb 7-28. A la represa va
continuar l’exhibició amb un assaig
de Juanjo Cardenal pel mig.
L’equip mataroní continua en 6è
lloc amb 27 punts, ara ja a 17 punts
del Terrassa. Aquest cap de setmana tenen un altre compromís difícil,
ja que juga al camp del Sabadell,
que és 4t classificat amb 34 punts.
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FUTBOL

Volen dos punts en el temps afegit

SEGONA
CATALANA
L'Argentona
s'acosta una mica
més al Mataró
27a jornada (7/8 abril)

El Mataró no va saber sentenciar. | TOT

El Mataró va controlar bé el partit... fins als deu minuts finals
El CE Mataró va perdre una bona
oportunitat de reduir la diferència
amb el líder de la 2a Catalana a la
mínima expressió, ja que li va volar
el triomf, i dos punts, en el darrer
instant del temps afegit en el derbi jugat al camp del Sant Pol. A la
primera volta havia estat el Mataró
el que havia empatat en el temps
afegit un partit que dominaven els
santpolencs per 1-2.
L'equip groc-i-negre, tot i estar
castigat per les lesions (Bargalló en
l'escalfament i Isma als 5 minuts),
va controlar el joc durant tota la
primera part, amb Parri dominador
del centre del camp, ben ajudat per
Peque i Sergi Gonzàlez. Tot i això
no hi va haver clares ocasions de
gol, perquè la defensa local, una
de les menys golejades de la categoria, es mostrava molt ferma.
omés dos xuts llunyans aturats pel
porter local i una xilena de Pedro
que va sortir una mica alta. Per
part local només una rematada a
porteria a falta de tres minuts per
al descans.
A la represa el Mataró va mantenir el seu domini, mentre l'equip
local esperava sorprendre al contraatac. I després que Víctor Yustos i
Kiku posessin a prova el porter local, l'equip mataroní es va avançar
amb un autèntic golàs. Pedro va
córrer la banda dreta i va enviar una
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1
1

SANT POL
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Víctor Yustos, Kiku,
Tapha, Isma (9' Marcel), Parri (Sergio
López 90+2'), Peque, Sergio Gonzàlez,
Pedro (Maldonado 66'), Ricky (Youssef
75'), Dani (Aitor 66').
GOLS: 54' DANI (0-1); 90+3' Pacheco
(1-1).
centrada al punt de penal on Dani,
venint des del darrere, va rematar
de volea en posició acrobàtica per
superar per dalt el porter local.
Després, durant molts minuts,
l'equip groc-i-negre va continuar
mantenint el domini, però no va
sentenciar... i ho va pagar. Va perdre
el control de la pilota, el Sant Pol va
arriscar amb els canvis i quan passaven tres minuts van empatar en
un embolic dins l'àrea on la defensa
no va estar encertada en el refús.

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

Classificació

Guineueta 59; CE MATARÓ 56; ARGENTONA 53; Europa B 52; SANT POL 46;
Districte 030 CE, MASNOU, Llefià i Sarrià
44; Besòs BV 39; Parc 38, Canyelles
36; Montcada 32; S.Andreu Barca 30;
HERMES 22; Piferrer 15; LLAVANERES 13;
Sant Adrià 6.

Comparació amb altres temporades
La temporada passada en la 27a jornada
el Mataró era 2n amb 50 punts darrere
la Grama (54), mentre que la 13-14 (la de
l'ascens) era líder amb 63 punts.

28a jornada (15 d'abril)
Districte 030 CE - CE MATARÓ (DG 18 h)
MASNOU - Llefià (DG 12 h)
ARGENTONA - LLAVANERES (DS 17 h)
Guineueta - SANT POL (DG 12h)
HERMES - Sant Andreu Barca (DG 18 h)

EL JUVENIL LÍDER DE PREFERENT
Juvenil Preferent: CEM A - Sabadell C
2-0. El CE Mataró és líder amb 57 punts
per davant de Girona C (56) i Olot (53).
Martorell- CEM B 1-0.
Cadet Preferent: Europa - CEM 0-0
Infantil Div. Honor: Llagostera - CEM 0-1.
El CEM, puja un lloc fins el 11è amb 26
punts.

2a Catalana fem.
Mataró líder i Molinos 2n

Dani va fer un golàs. | TOT MATARÓ

El CE Mataró va guanyar per 3-0 per
retirada del Bufalà i el Molinos per 8-3
davant l'Incresa.
L'equip groc-i-negre és líder amb 55
punts i el Molinos 2n amb 42, però amb
dos partits menys.
Aquest diumenge el Molinos rep el Vila
Olímpica (16 hores) i el Mataró juga al
camp del PR Sant Feliu (17 hores).
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El Cirera guanya un altre derbi i
continua lluitant per l'ascens

TERCERA
CATALANA
Cirera continua segon
27a jornada (7/8 abril)
Cabrils - Poble Sec .....................................5-1
Singuerlín - Premià Dalt..........................2-0
Santvicentí - Lloreda.................................1-0
CIRERA - MOLINOS ......................................1-0
Pomar - Arenys Mar................................... 2-1
Young Talent Bad. - Vilassar Mar B ...... 2-1
MATARONESA - ROCAFONDA ................... 2-1
La Salut Bad. - LA LLÀNTIA .................... 2-2
PLA D'EN BOET - Calella ............................1-0

El Cirera s'imposa en el derbi. | D.F

El derbi entre els dos millors equips mataronins de la categoria es va resoldre, com a
la primera volta, per la mínima i amb un sol
gol, però canviant el vencedor.
El matx va estar molt disputat, amb ocasions
per als dos equips, i el va decidir un gol
de Pol Esperalba als 22' de la segona part,
aprofitant una passada en profunditat d'Izar.
El pitjor del partit la lesió als lligaments
d'Albertito, que sembla que haurà de passar pel quiròfan.

2
1

UD MATARONESA
ROCAFONDA

MATARONESA: Marcos, Guti, Hidalgo
(Sissoko 82'), Cobos (Navarro 46'), Carlos, Nogales, Jonatan (Koke 69'), Axel
(Moya 58'), Espín (Aitor 46'), Marcelo i
Palanco.
ROCAFONDA: Suàrez, Rosa, Gerardo,
Marc Bou (Wassa 65'), Ali, Guillem Bou
(Soto 75'), Aguila, Canteros (Youness
58'), Dembo, Paby, Escoruela.

1
0

PLA D'EN BOET
CALELLA

Classificació

1
0

UD CIRERA
UD MOLINOS

CIRERA: Toni, Isaac, Albertito (Ximillo
70'), Kaddur, Yustos, Cristian Romero
(Baba 58'), Izar, Joel, Peque, Aleix
(Matas 70') i Pol (Albert Garrido 70').
MOLINOS: Ramos, Sergi Carmona
(Marc Fernàndez 56'), Abel Moreno
(Gorka 70'), Héctor, Artero, Roca, Bustos, Sergio Cobo, Toni Martín, Adrián
(Óscar 70'), Manrique.
L'equip arlequinat continua amb la seva
bona ratxa i amb la seva sisena victòria en
els darrers set partits pràcticament asseguren la permanència i, de moment, enfonsen l'equip rocafondí en zona de descens.
L'equip local, sense fer un gran joc, va arribar al descans amb avantatge de 2-0 gràcies als gols d'Hidalgo i Palanco.
A la represa l'equip visitant ho va intentar i
Aguila va trobar el gol, però quan quedava
molt poc temps per completar la remuntada.

28a jornada (14/15 d'abril)
Calella - MATARONESA (DG 12 h)
ROCAFONDA - Lloreda (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - CIRERA (DG 12:15 h)
MOLINOS - Cabrils (DG 12 h)
Arenys Mar - PLA D'EN BOET (DG 12 h)

El Cirera visita La Llàntia
Un altre derbi interessant aquest
diumenge amb visita del Cirera, a La
Llàntia, on tenen ganes de revenja pel
6-1 de la 1a volta. I partits interessants
també a Molinos i Rocafonda.

4a Catalana
AEiLL Cerdanyola a
roda del líder
22a jornada (7/8 abril)

2
2

LA SALUT
LA LLÀNTIA

PLA D'EN BOET: Moreno, Carlos, Javi,
Ordóñez, Carrasco, El Farissi, Vela (Eric
54'), Reyes (Cortés 65'), Valle (Marc
Pérez 72'), Miquel (Elías 86'), Moussa
(Abilio 86').

LA LLÀNTIA: Lloret, Serrano, Llavero,
Chamarro (Vega 59'), Jordi Cano,
Ibra, Omar (Jerreh 46'), Ibu, Lamin
(Arafan 73'), Guedes (Said 65'), Yusupha
(Hassan 46').

L'equip local va sumar tres punts molt importants davant un cuer que va posar les
coses molt complicades. El matx va estar
molt renyit i es va decidir poc abans del
final amb un gol de Mohamed El Farissi.

L'equip llantienc va fer un bon partit,
arriscant fins al final, però s'ha hagut de
conformar amb un punt. Ibra Cámara i Ibu
van contrarrestar, per dues vegades, els
avantatges de l'equip badaloní.
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Young Talent 66; CIRERA 61; Singuerlín
58; MOLINOS 53; Cabrils 44; Lloreda 43;
MATARONESA 42; Premià Dalt 37; LA
LLÀNTIA 36; Santvicentí 34; Poble Sec
33; Arenys Mar 31; La Salut 29; Vilasar
Mar B 28; PLA D'EN BOET 27; Pomar 25;
ROCAFONDA 22; Calella 19.

MATARÓ ATH. - Alella .............................1-5
JUVESPORT - Canet............................... 2-2
ROCAFONDA B - JUVENTUS ................. 4-3
Dosrius - AEiLL CERDANYOLA.............3-8
MOLINOS B - Pineda .............................. 4-2

Classificació

Premià Dalt C 53, AEiLL Cerdanyola
51, Rocafonda B 44, Tiana 39, Alella 37;
Juventus 31, Juvesport 25, Sant Pol B
22; Pineda i Canet 19; Mataró Ath. 18,
Molinos B 17, Dosrius 5.
Aquest dissabte (17:15 h) derbi a Can
Xalant on Juventus rep el Molinos B.
L'AEiLL Cerdanyola descansa.
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Bon paper en el Campionat
d'Espanya de duatló

Luna i Peralta en acció. | CEDIDA

Durant els dies 7 i 8 d'abril es va
disputar el Campionat d'Espanya
de Duatló a la localitat asturiana
d'Avilés, amb presència dels atletes
del Centre Natació Mataró.
El dissabte els primers a competir
van ser els Cadets, i el CNM estava representat per Júlia Raja, en
categoria femenina, que va acabar
en una gran 17a posició, i Adrià de

Moya en la masculina, que va ser
174è de més de 300 participants.
A la tarda era el torn dels grups
d'edat, amb la participació de 3 duatletes del Centre. José Luís Cano
va ser el més destacat, assolint el
títol en 50-54 anys. Quim Soler
va ser el 18è en el GGEE 40-44
anys i Oriol Bruguera el 22è en el
GGEE 25-29.
En Grups d'edat femenins, Núria
Bruguera va ser 6a en 40-44 i
Joana Martinez 6a en 45-49.
Diumenge era el dia de les competicions elit, amb la participació
de dues noies del Centre. Van tenir
problemes en els primers metres
de la competició. A poc a poc, però,
van anar posicionant-se, tot i la
dificultat de remuntar. Al final, la
Clàudia Luna va finalitzar en 31a
posició definitiva i l'Ivana Peralta
en la 39a.

L'Aliança Mataró suma 3 punts
sense haver de jugar el partit
Els vermells es van aprofitar
de la retirada del Dènia per
aconseguir la victòria administrativa per 0 a 5
El Futsal Aliança Mataró va sumar
una nova victòria a la Segona B del
futbol sala estatal després d'adjudicar-se una victòria administrativa
per 0 gols a 5 per la retirada del que
havia de ser el seu rival, el Dènia.
Ara, els mataronins són 9ns amb
34 punts, quan només queden 4
jornades per arribar a la conclusió
de la lliga, amb la permanència ja
assegurada.
El Futsal Inlingua Mataró
continua en la lluita pel títol
El juvenil A del Futsal Inlingua
Mataró va guanyar 2 a 5 a la
complicada pista del Ripollet, i
continua lluitant frec a frec amb
el FC Barcelona pel títol de lliga
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nacional, cosa mai vista en la història del club. Dimarts a les 19:30
hores els mataronins rebran la visita de la Unión de Santa Coloma
de Gramenet, matx que en el seu
dia es va ajornar per causes meteorològiques. Si els mataronins
sumen els tres punts, es quedaran
a només dos punts dels blaugranes
quan restaran dues jornades per
acabar el campionat.

L'Inlingua celebrant un gol. | D. ALTABA

Atletisme - Cinc medalles en els Campionats de
Catalunya Universitaris
El passat cap de setmana es van
disputar a Lleida els Campionats de
Catalunya Universitaris amb quatre podis per a atletes del Centre
Atlètic Laietània: Marc Garcia campió en llargada (6,36 metres) i triple
(12,20 metres), Andrea Martínez tercera en 100 metres tanques (17.73)
i Unai Martínez tercer en 400 metres (51.31). Dan Vivas (Lluïsos) va
quedar segon en 3000 metres amb
9:29.21.
Hannah Ruiz 11a al campionat
d’Espanya sub18 en 5000 m
Hannah Ruiz, atleta del Centre
Atlètic Laietània va entrar onzena
al Campionat d'Espanya de 5000
metres sub18 que es va fer conjuntament amb el Trofeu Ibèric,
i que es va disputar a la localitat
portuguesa de Braga.

Gran victòria de
l'SPALL Mataró
Victòria per 4-0 de l'SPALL CFS
Ciutat de Mataró contra un rival directe a la classificació de 3a Divisió,
el Sant Cugat.
Malgrat la contundència del marcador, el partit va ser molt igualat, i
no va ser fins a la segona part que
el partit es va començar a decantar
per als groc-i-negres.
Capilla va fer el primer després
que els cugatencs avisessin tres
vegades seguides. A partir d'aquí,
ocasions per als dos equips en un
partit molt obert.
No va ser fins als últims minuts,
quan el conjunt visitant es va posar
a jugar amb porter jugador, que
els locals sabrien llegir molt bé la
situació, aconseguint recuperar 3
pilotes fins a situar el 4 a 0 definitiu.
A falta de 6 jornades pel final,
l'SPALL és 10è amb 32 punts, molt
a prop d'assolir la permanència.
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Cinemes

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

La casa torcida

Proyecto Rampage

16:30 18:30 20:30 22:30

Leo da Vinci: Misión Mona Lisa

18:00

12:10 16:30 19:00 00:00
[dm. VOSE] 21:30
[VOSE] 12:20

[exc. dm.] 21:30

Proyecto Rampage

12:10 12:30 16:00 17:00 18:00 19:20
20:20 21:40 22:40 00:00 00:50 00:00

Leo da Vinci: Misión Mona Lisa

12:15 18:20 [En cat.] 16:05

Juego de ladrones

16:00 20:45

Campeones

16:00 18:20 19:30 20:20 22:40
[dv.+dl.-dj.] 18:00 20:10 22:30

Salvador Dalí - En busca de la inmortalidad (Documental)
[dm. i dj.] 19:30

Inmersión

20:15 22:40

Juego de ladrones

12:00 16:00 18:50 21:40 00:15

[dv.+dl.-dj.] 17:45
[En català] 16:15

El justiciero

22:40

Ready player one

[dv.+dl.-dj.] 22:30

16:15 18:00 19:15 22:00

Pacific Rim: Insurrección

22:30

Campeones

12:00 16:00 18:40 20:05 22:00 00:40

Peter Rabbit

16:00 17:45 18:30

[dv.+dl.-dj.] 18:15

Gorrión rojo

18:30 21:30 00:20

Tomb Raider

22:15

[dv.+dl.-dj.] 22:20

3 anuncios en las afueras

21:45

El justiciero

22:40 01:00

Ready player one 18:00 00:00 [exc. dj.] 12:00 16:00 19:00 22:00
[dj.] 17:00

[exc. dm.] 21:00

[dm. VOSE] 21:00

Peter Rabbit

12:15 15:50 17:00 18:00 19:10

Tomb Raider

15:50

La Tribu

18:20 20:20 22:20 01:00

Un pliegue en el tiempo
Winchester

12:15 16:10
00:30

El hijo de Bigfoot
Sin rodeos
Coco

Tot Cinemes 1816.indd 2

[exc. ds.-dg.] 15:50
12:15 16:00

[dv.+dl.-dj.] 17:00
12:15

[exc. ds.-dg.] 16:00

Black panter

[dv.+dl.+dc.] 19:00
00:20

La Tribu

16:00 18:30 20:40

[dv.+dl.-dj.] 17:45 20:30

Gorrión rojo

19:45 22:30

La forma del agua

16:00 20:20

[dv.+dl.-dj.] 20:10

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

Sin rodeos

18:00 (14, 15 i 16 abril)

The party
Call Me by Your Name

20:00 (14 abril)

20:00 (15 i 16 abril) (VOSE)
20:30 (19 abril) (VOSE)

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

L'hivern i la primavera

17:00 (15 abril)
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núm. 1816 del 13 al 19 d'abril de 2018

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quin anterior muntatge de Sergio
Manfio va valdre una nominació
als Gaudí?

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

Peiró42 se'n va a Madrid

Resposta del núm. 1814
"Tintín"

Coincidint amb el Dia de la República, aquest diumenge

La Fundación Anselmo Lorenzo
(FAL), vinculada a la CNT, i la productora audiovisual Clack han
convocat per aquest dissabte
14 de abril, en commemoració
de l’aniversari de la proclamació de la República Española el
1931, l’acte 'Joan Peiró: República,
Anarcosindicalismo y Revolución',
durant el qual tindrà lloc l’estrena
a Madrid del documental 'Peiró42',
presentat a Mataró, la ciutat on va
viure Peiró a la seva etapa adulta,
l’octubre de 2017.
L'acte se celebrarà a les 12:00 hores a la seu de la FAL (C/Peñuelas
41, Madrid) i després de la projecció del documental tindrà lloc una
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taula rodona que comptarà amb la
participació de Juan Pablo Calero,
doctor en Història Contemporània
i professor d'Institut; Javier Antón,
vocal de Memòria Històrica de la
FAL; i Eloi Aymerich, director del
documental 'Peiró 42'.
La voluntat dels organitzadors és
indagar en la proposta espanyola
del món anarcosindicalista català,
que preconitzava la creació d'una
"República Social Federal" que fos
capaç d'unir la voluntat d'autogovern de Catalunya amb les reivindicacions socials de classe a tota
Espanya. A Madrid es projectarà la
versió subtitulada a l'espanyol de
la versió documental del projecte.

Guanyadors:
• Alex Ballester Cano
• Concepción Hidalgo Díaz

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

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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PROYECTO RAMPAGE

LA CASA TORCIDA

OCTOBER

El primatòleg Davis Okoye és un home
que manté la distància amb les persones
però amb un especial vincle amb un
goril·la molt intel·ligent. Per un error en
un experiment, el goril·la es converteix
en un simi gran i enfurismat.
Direcció: Brad Peyton
Intèrprets: Dwayne "The Rock" Johnson, Jeffrey Dean Morgan
107min

Aristides Leónides és el cap d'una famÍlia rica d'origen grec. El seu inesperat
assassinat té lloc poc després que la
seva néta presenti oficialment la seva
parella, el fill d'un detectiu. Serà ell
l'encarregat de resoldre el crim.
Direcció: Gilles Paquet-Brenner
Intèrprets: Glenn Close, Terence Stamp,
Christina Hendricks
115min

En Dan té 21 anys i treballa a un hotel- Allà hi coneix a la Shiuli, una altra
jove treballadora. Uns esdeveniments
inesperats revolucionen les seves vides,
portant-los a un vincle sentimental de
gran intensitat.
Direcció: Shoojit Sircar
Intèrprets: Varun Dhawan, Banita Sandhu, Gitanjali Rao
130min

EL BUEN MAESTRO

ALMA MATER

LEO DA VINCI: MISION
MONA LISA

François Foucault és un professor de literatura d'un institut prestigiós de París.
Uns inesperats esdeveniments l'obliguen
a deixar la seva feina i marxar a un
institut d'un barri marginal en una zona
conflictiva.
Direcció: Olivier Ayache-Vidal
Intèrprets: Denis Podalydès, Marie-Julie
Baup, Léa Drucker
106min

L'Oum Yazan és mare de tres fills. Atrapada a casa en una ciutat assetjada,
convertirà l'apartament en un espai
segur per a la família i els veïns per protegir-los de la guerra. Mantenir la rutina
es convertirà en un tema de vida o mort.
Direcció: Philippe Van Leeuw
Intèrprets: Hiam Abbass, Diamand Bou
Abboud, Juliette Navis
87min

Leo és un pintor i inventor enamorat
de Mona Lisa, una jove que s'ha quedat
sense casa. Per ajudar-la, comença una
aventura boja en la qual intenten trobar
un vaixell pirata que va naufragar i així
quedar-se el tresor amagat.
Direcció: Sergio Manfio
Intèrprets: Animació
85min

Reformes integrals de pisos,
banys, cuines i més...
Lampisteria en general

Tot Cinemes 1816.indd 4
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Alimentaria i Hostelco, junts

El gran saló de la
gastronomia, a
Barcelona
Gastronomia: Redacció - ACN

La primera edició conjunta dels salons de Fira de
Barcelona Alimentaria i Hostelco se celebrarà del 16 al
19 d'abril amb l'objectiu d'impulsar-se com a "plataforma d'internacionalització". "Serà un èxit", ha assegurat el
president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, que ha
afirmat que tots els objectius que s'han marcat els salons
fins ara ja s'han "superat". L'aliança del Saló de l'Alimentació i Begudes, Alimentaria, amb el Saló Internacional de
l'Equipament i Maquinària per a la Restauració, Hostaleria
i Col·lectivitats, Hostelco, reunirà 4.500 empreses i 150.000
professionals, un 27% dels quals són internacionals. En
aquest sentit, Bonet ha argumentat que serà la "major
edició" d'Alimentaria dels últims anys i situarà Barcelona
al "centre mundial de l'alimentació".

Més de 300 productes nous
Durant els quatre dies de fira es presentaran més de 300
productes nous a la mostra 'Innoval' de 'The Alimentaria
Hub'. Entre les novetats d'alimentació i begudes, hi haurà croquetes de gintònic i de calçots, pizza de 'Kit Kat',
confeti de pernil i xoriço o orxata en pols bio. Les principals innovacions se centren en gammes de productes
més sans per eliminar o reduir la quantitat de sucre, sal i
greix dels aliments i begudes tot mantenint el bon sabor
i una presentació atractiva.
45 estrelles Michelin
"La gastronomia és un pilar diferencial d'aquesta edició",
ha afirmat Valls. El saló reunirà 35 xefs que entre tots ells
tenen 45 estrelles Michelin. Entre ells, Carme Ruscalleda,
Nandu Jubany, Elena Arzak o Paco Pérez. D'altra banda,
Alimentaria també cobrirà tota l'oferta sensorial organitzada en sis salons de referència, des dels carnis i derivats
amb Intercarn als lactis amb Interlact.
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Un arròs amb verdures del Bocca per a
l'actriu Gwyneth Paltrow
La setmana passada el restaurant mataroní va preparar el càtering per a la famosa
actriu de Hollywood.
Societat: Laia Mulà

Gwyneth Paltrow, l'actriu de Hollywood que ha protagonitzat pellícules com Shakespeare in love o Proof, va dinar la setmana passada
un arròs amb verdures vegà del mataroní Bocca Restaurant.
L'actriu no va visitar presencialment al restaurant, sinó que va demanar per encàrrec un càtering a domicili i, just després, va compartir
una imatge del plat d'arròs per les xarxes socials.

a
Cal destacar que aquest
imatge compartida per

amb més
Instagram ja compta
i
de 48.000 m'agrada
t
quasi 500 comentaris.e

De Mataró al futbol:
Tot i que es desconeix amb
exactitud què hi feia l'actriu pel Maresme, segons
sembla estaria participant
en un rodatge a la zona.
A més, segons va publicar La Vanguardia, Paltrow
va assistir a la graderia del
Camp Nou en el partit de la
Champions del FC Barcelona
contra el Roma del passat 4
d'abril.

App molt útil!

KITCHEN STORIES

Kitchen Stories destaca per sobre d'altres Apps sobre receptes
per imatge i per contingut. La seva estètica és espectacular
i ha valgut diferents premis. Ens trobem davant un autèntic
receptari amb multitud de receptes. Els plats estan ordenats
per diferents categories amb les quals poder accedir de forma
ràpida al tipus de recepta que desitgem consultar.
Cada recepta de Kitchen Stories és d'allò més completa: fotos amb el pas a pas, nivell de dificultat, temps de preparació,
utensilis que necessitarem… A més, la majoria d'aquests plats
compten amb un vídeo en el qual podrem veure l'elaboració.

Tot a taula 3,4 1816.indd 2
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Arriba el Temps de pèsols
El Consorci de Promoció Turísica Costa del Maresme impulsa una campanya per difondre l'oferta d'activitats, gastronomia i productors al voltant de la perla verda
El pèsol és un producte amb segell maresmenc que pren especial protagonisme durant els mesos de març i abril, moment en
què moltes localitats celebren fires i jornades
gastronòmiques per donar a conèixer aquest
producte. Són també molts els restaurants
que elaboren plats especials amb el pèsol
com a protagonista. Amb la voluntat de difondre les activitats i gastronomia generades
al Maresme al voltant del pèsol, el Consorci
de Promoció Turística Costa del Maresme
impulsa la campanya Temps de pèsol amb
l'edició d'un díptic que recull els esdeveniments gastronòmics i la difusió de totes les
activitats maresmenques entorn del pèsol.

més

Elaborat des del Consorci de
Promoció Turística Costa del
Maresme, el díptic editat recull
els esdeveniments gastronòmics
que se celebren als municipis de
Caldes d’Estrac, Sant Andreu de
Llavaneres i Mataró i ofereix una
llista detallada dels restaurants
que ofereixen menús especials
amb el pèsol com a ingredient estrella. Els restaurants es troben en
diversos municipis com Cabrils,

Tot a taula 3,4 1816.indd 3

Caldes d’Estrac, Sant Andreu de
Llavaneres, Mataró, Arenys de Mar,
Cabrera de Mar, Sant Pol de Mar i
Vilassar de Dalt.
Cal destacar, a més, que el fulletó
es proposa també donar a conèixer
els diversos productors d’aquest
llegum que es troben repartits per
tota la comarca, alguns d'ells a
Mataró com, per exemple, l'Hort
d'en Dídac o Can Grau.

Temps de maduixes
Les activitats de difusió de la temporada del pèsol enllaçaran amb
una nova campanya de continuïtat
centrada en la difusió de la maduixa maresmenca. De la mateixa
manera que amb el llegum, des
del Consorci es realitzarà difusió
dels esdeveniments i activitats
de la comarca relacionades amb
aquesta fruita entre els dies 28
d'abril i 10 de juny.
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CONCURS

#totataula
fresisui13

P

articipar-hi és molt fàcil: només cal
penjar fotos dels teus plats –fetes per tu,
d'un restaurant, d'on vulguis– a instagram i
etiquetar-les amb #totataula

guanya
el premi de
tubau xarcuters

Aquesta setmana
tenim 5 premis més!

"Merendolas molonas"
saludablemidori

Menú per a dues persones,
al migdia.
Avda. del Progrés, 47 Vilassar de Mar.

Menú per a dues persones,
Carrer de Barcelona,33 -Mataró.

guanya
el premi de
gaudium
"Picoteando"

Menú de tapes per a dues
persones, de nit.
Plaça Catalunya, 9 - Mataró

claudia.llopis

Menú degustació per a
dues persones, divendres
nit.
Via Europa, 172 - Mataró

guanya
el premi de
taller de pizzes

Menú de dissabte a migdia
per a dues persones
Carrer Esteve Albert 51 - Mataró.

"Hummus & olivada"
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Les celebracions més dolces amb Dulce Frida
La Bakery treballa amb productes frescos i de primera qualitat en els seus pastissos
Pels que vulguin celebrar un aniversari, un casament o qualsevol esdeveniment important, la clau
és tenir un bon pastís fet artesanalment i de primera qualitat que endolceixi la celebració. Dulce Frida
Bakery és una nova pastisseria mataronina, situada
al carrer Iluro 42, que des de fa uns dies treballa amb
ingredients frescos i de primera qualitat per elaborar amb dedicació els pastissos més dolços, sempre
adaptats al gust del client. S'hi poden trobar, per
exemple, pastissos de plàtan amb taronja o de formatge, entre molts altres gustos. A més, també ofereixen rebosteria de petit format com són muffins,
galetes i mousses amb diversos condiments.
A Dulce Frida Bakery tenen clar que el més important és la satisfacció del client i és per això que

1P Publi Dulce Frida 1816.indd 1

ofereixen la possibilitat que esculli els ingredients del
pastís, així com la decoració que lluirà aquest al seu
damunt. Per exemple, s'hi poden posar fruites tropicals, altres fruites, flors naturals i fresques, figuretes
fetes amb sucre i molts més elements decoratius.
El pastís de formatge és el postre estrella de Dulce
Frida Bakery, el qual el venen en format pastís o envasat en pots perquè els clients el puguin degustar
de la manera que prefereixin. L'Àlex Garcia, el seu
propietari i pastisser, ha decidit impulsar el seu
propi negoci després de 8 anys treballant en altres
pastisseries de Barcelona perquè vol oferir els pastissos artesanals més elaborats i així garantir que
qualsevol celebració tingui un postre ben especial,
el millor per a l'ocasió.
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“Les botigues

REPORTATGE
Text: Joan Salicrú-Clack
Fotos: Pol Alfageme/Clack

tornen als centres
de les ciutats”
Parlem amb Joan Carles Calbet, empresari i
president de Retail Cat

L'empresari reflexiona sobre el futur del comerç català

R

etail Cat, nova patronal del comerç
sorgida fa poc més d’un any, és la
federació de cinc associacions comercials existents: Barcelona Oberta,
Cecot Comerç, Comertia, Fundació Barcelona
Comerç i Fundació Comerç Ciutadà. Representa
35.000 establiments comercials repartits per
tot el territori català (més del 30% del total),
que donen feina a 235.000 persones, el 50%
dels treballadors d’aquest àmbit a Catalunya.
Al capdavant d’aquesta entitat, que representa
el 7% del PIB català, hi figura ara mateix Joan
Carles Calbet, màxim responsable de la coneguda cadena d’electrodomèstics.

Per què sorgeix Retail Cat i quina voluntat hi ha
al darrere?
Som cinc entitats que ens hem unit per tenir més força
davant l’administració i actuar de lobby. Parlem del
comerç que tots coneixem fins ara com a tradicional,
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tot i que no m’acaba d’agradar el terme. El món està
canviant molt, el nostre sector també, i pensem que
és bo tenir una entitat que ens defensi davant l’administració i davant d’algunes competències deslleials
com el top manta, una part de la venda per internet
i l’economia col·laborativa. Dins d'aquestes cinc entitats que formem Retail Cat hi ha des de grans empreses que tenen 200 botigues a tot Espanya fins a
una botiga de barri; tots som comerç de proximitat,
comerç urbà.
Si les diferents entitats comercials s’agrupen en
federacions més àmplies és perquè el comerç en
sí també està canviant. Què és el que està passant, exactament?
Hi ha un canvi d’hàbits en els ciutadans. Des de la
compra per internet fins a diferents formats comercials... això està fent que les ciutats també variïn.
Constatem que hi ha una clara compactació dels eixos comercials a les zones prèmium de les ciutats;
és a dir, el comerç s’aglutina al voltant de les zones
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Reportatge

més bones. Això provoca que a zones més perifèriques –els barris no tan comercials- hi hagi locals
que van tancant perquè no són tan comercials. De
fet amb un estudi que acabem de presentar veiem
que en les zones prèmium l’ocupació és del 90% i
les de la perifèria és d’un 68%; hi ha un procés pel
qual algunes botigues tanquen a les zones perifèriques i obren a les més comercials. Això implica que
a les zones que funcionen més bé s’ha d’intentar
fer una gestió més professional. Nosaltres aquí defensem implementar una estructura que s’anomena
BID -Business Improvement District, “Districte de
Millora de Negocis”, literalment-, una fórmula que
funciona arreu d’Europa i del món i que busca una
organització més professional d’aquestes àrees, més
semblant a la que té un centre comercial. D’altra
banda, en aquestes zones comercialment no tan
bones hi ha 31.000 locals tancats, cosa que implica
problemes de seguretat i de neteja. Aquests espais
es podrien convertir en habitatges assequibles per
a joves i per a gent gran –són locals a planta baixa i
en termes de mobilitat poden anar molt bé-. Creiem
que en un terç dels locals buits de ciutats catalanes,
uns nou mil casos, es podria aplicar aquesta solució.
Quines són les altres tendències del sector que
els preocupen?
La venda per internet és un fenomen que segueix
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creixent i que ho seguirà fent; no hi podem estar
d’esquenes. Una bona part dels nostres associats
tenen botiga online i venen amb normalitat, vull dir
que és una cosa que tenim interioritzada. Però sí
que implica un canvi d’hàbits de la gent: gent que
va a la botiga, s’informa, toca el producte i després
se’l compra per internet –bàsicament per un tema de
preu- i gent que fa el contrari, buscant la informació
a internet però anant finalment a comprar-ho a la
botiga perquè se’n refia més de qui li ven. Això canvia
la manera com fins ara treballàvem a les botigues;
internet ens afecta directament. En aquest sentit,
cada cop més prioritzem l’experiència de compra a la
possessió pròpiament dita. La idea és que si la gent
ve a una botiga no vol només comprar, sinó alguna
cosa més: poder tocar el producte, relacionar-se
amb el venedor... Sigui com sigui, el punt de venda
físic no desapareixerà mai: tenim el producte físic,
que internet no el tindrà mai, i després el contacte
personal amb un venedor o un assessor, que tampoc.
Vostè es queixa d’una certa competència deslleial.
El que nosaltres reivindiquem és que el comerç tradicional està desprotegit: hem de complir una sèrie de
normatives, reglaments, pagar uns impostos mentre
que uns altres canals no ho fan. Som els que estem
contribuint al fet que la societat tingui millor benestar social i en canvi altres operadors, que ens fan
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la competència, no hi contribueixen. Penso en el top
manta: no paguen cap tipus d’impost. Però també la
venda per internet mateix: muntar una botiga física
requereix una sèrie de requisits i en canvi muntar una
botiga per internet... ningú et pregunta res ni et fa
pagar impostos. L’administració s’hi ha de posar, en
tot això, perquè estem en inferioritat de condicions.
També es mostren vostès crítics amb l’economia
col·laborativa.
Sí. Està molt bé l’economia col·laborativa, però tots
sabem que avui en dia parlar d’economia col·laborativa
vol dir no pagar impostos. Si tots volem una societat
que tingui millors serveis, una societat del benestar...
sense pagar impostos tot això no es pot fer. Ara, els
que més contribuïm a això som el comerç local. És
important que els consumidors entenguin on gasten
els seus diners i quin retorn tenen. El 58% de les
vendes que es fan per internet les facturen empreses
amb seu social fora d’Espanya, que per tant paguen
els impostos fora d’Espanya i no contribueixen a fer
millores socials. És important que la gent sàpiga on
gasta els seus diners.
Es queixen vostès de falta de suport de les diferents administracions. Per què?
L’administració, per desgràcia, sempre va per darrere
de la realitat. En aquests moments, hi ha un gap important entre el que passa a les ciutats i el que està
regulat. Una de les nostres tasques és fer-ho veure
a les administracions. Per exemple, l’any passat vam
fer una compareixença vinculada a la Llei de Comerç
aprovada al juliol introduint-hi dos canvis: per un
costat fent que parlés de la venda per internet en
el sentit que ha de tenir el mateix tractament fiscal
i programant una llei de desplegament específica
pels BIDs, la fórmula que tenim de gestionar centres
comercials a cel obert. Aquesta llei tenia un termini
de desplegament de divuit mesos, de manera que
quan hi torni a haver Govern això s’ha de posar en
marxa. Unes estructures, per cert, que resolen molt
millor el tema del finançament dels eixos comercials,
perquè amb els BIDs tots els operadors econòmics de
la zona que en formen part han de pagar una taxa,
que recapta l’Ajuntament a través de l’IBI.
El govern de la Generalitat és qui regula, però els
ajuntaments també hi tenen molt a dir, en la reactivació del govern, oi?
Efectivament qui marca la pauta és la Generalitat,
però cal tenir en compte que aquesta llei de comerç
aprovada pel Parlament en part ha estat recorreguda pel govern espanyol, de manera que no es pot
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"Cal una gestió
professional dels
districtes de comerç"
aplicar en la seva totalitat. El món local, amb el que
té molta incidència és amb el top manta, perquè allà
on n’hi ha és perquè els ajuntaments no hi posen
prou voluntat política.
Els alcaldes de les ciutats mitjanes sovint es troben en la disjuntiva de donar el seu sí a una superfície periurbana que pot afectar negativament
el seu comerç. Què els dieu?
Per sort, a Catalunya tenim una situació millor que a
la resta d’Espanya, perquè el govern de la Generalitat
ha intentat que no hi hagués una extensió brutal de
centres comercials, com passa al País Valencià o a
l’Aragó. De totes maneres, el més interessant és que
ara, als Estats Units, creadors dels centres comercials... estan tancant molts centres comercials. És un
model en decadència. Segurament també la venda
online els ha afectat, però el fet és que estan tornant
a un model que ells en diuen més europeu que és
tornar a muntar botigues als centres de les ciutats.
A França passa el mateix; els centres urbans s’havien quedat deserts i ara això s’està revertint. Llavors
nosaltres, veient cap on anirà la cosa, diem: no ens
equivoquem, no deixem que el comerç marxi dels
centres. Cal potenciar aquest comerç de proximitat
que és el que dona vida als centres de les ciutats.
Però què me’n diu del paper dels alcaldes que es
troben en aquesta disjuntiva que li plantejava?
Nosaltres el que els diem és que vigilin, perquè no
podem matar els centres històrics. A vegades ens
pensem que els centres comercials són la solució i
que ens portaran moltíssima més afluència; el cas
de Viladecans –d’on sóc jo- va una mica en aquesta
línia perquè no ha complert les expectatives. A vegades ens pensem que l’efecte és molt més del que
serà després. El que sí que demanem als alcaldes és
que tinguin en compte els eixos comercials, intentant
tenir zones patronals, aparcaments... i que ens ajudin
a implementar aquesta idea dels BIDs. Penseu que
a Birmingham existeixen nou BIDs, amb una gestió
professional que es dedica a gestionar una zona
de forma professional. Neteja, il·luminació, buscar
operadors que complementin l’oferta... tot sota la
batuta d’un Pla Estratègic. Cal convertir els nostres
eixos comercials en centres comercials a cel obert.
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AMB EMPENTA
Un parc aquàtic per a gossos amb
Mascotas Mataró
L’Aquapark Caní Perros al Agua inaugurarà temporada el pròxim 21 i 22 d’abril amb un
esdeveniment benèfic que destinarà els beneficis al Projecte Vincles de l’SPAM
Empreses: Laia Mulà

Mascotas Mataró, una botiga dedicada als animals i a la seva cura a
la ciutat, compta des de fa poc amb
el primer Aquapark d’Europa per
a gossos. L’Aquapark Caní Perros
al agua’ és un espai que busca la
diversió dels gossos i que es troba
a la finca de Can Jané de La Roca
del Vallès. L’espai obrirà les portes

aquest estiu amb un gran esdeveniment solidari, el qual tindrà
lloc el 21 i 22 d’abril, i finalitzarà
la seva activitat al setembre.
Els beneficis econòmics de la
jornada inaugural aniran destinats
al Projecte vincles de la Societat
Protectora d’Animals de Mataró
(Spam) i la seva fundació, la
Fundació Daina, espai des d’on treballen per recuperar la confiança

dels animals maltractats.

Una revetlla diferent
Al llarg de l’estiu organitzen diversos esdeveniments i el més destacat és el de la Revetlla de Sant
Joan. Serà el dia 23 de juny entre
les 21.30h i les 2h de la matinada
i es podrà gaudir d’una celebració
canina sense petards, amb música
en directe, i coca i cava per a les

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección

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

Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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persones. Un pla del tot diferent!

Pioners a Europa
Es tracta del primer i únic parc
aquàtic per a gossos de tota
Europa, el qual no només vol ser
un espai pels gossos amb família,
sinó que també vol fer visibles els
problemes d’abandonament que
viuen cada cop més animals. Va
néixer l’any 2014 per la necessitat
dels propietaris de tenir un lloc a
l’estiu on poder banyar-se amb
la seva mascota. Gràcies a l’èxit
de la primera edició, en la que hi
van assistir unes 8.000 persones
i uns 2.000 gossos, el projecte va
continuar creixent i l’any passat ja
va rebre 23.000 persones i 11.000
gossos.
L’espai té actualment tres llacs
de diverses mides amb joguines,
rampes per a salts, zones d’esbarjo amb gespa artificial i ombra i
molt més. En total, compta amb
28.000 metres quadrats tancats i
amb totes les comoditats.

Entrades per la web

les entrades per a
l'acte inaugural de la nova
temporada ja estan a la
venda des de la pàgina
web de 'Perros al Agua':
http://perrosalagua.com/
venta-entradas/es"

El Projecte Vincles i la
Fundació Daina
Després d’haver contactat amb diverses protectores de la província, l'Aquapark caní 'Perros al agua', es va decantar per donar
suport econòmic i de visibilització al Projecte Vincles de la Spam
i a la Fundació Daina. Aquest últim projecte va néixer fa poc més
d'un any davant de la creixent quantitat d'animals amb problemes de comportament que viuen als centres d'acollida. Aquests
problemes vénen causats per un passat de maltractaments i per
la seva dificultat en adaptar-se a un refugi d'animals, fent molt
difícil la seva adopció.

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

ASESORÍA DE EMPRESAS

Tel. 93 755 61 53
gestion@insvalasesor.es

FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE
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Amb Empenta

Tecnologia tèxtil 3D per prevenir les úlceres per pressió
El prototip 3D-Integfoot ha estat desenvolupat conjuntament entre el Consorci
Sanitari del Maresme i el centre tecnològic Eurecat i vol prevenir aquestes afeccions
doloroses que augmenten el risc d’infecció
Empreses: Redacció

El Consorci Sanitari del Maresme
i el centre tecnològic Eurecat han
desenvolupat un prototip de protector integral per al peu amb
tecnologia tèxtil 3D anomenat
3D-Integfoot. Aquest prototip es
proposa prevenir les úlceres cutànies per pressió, una afecció que
genera dolor al pacient i que en
el 60% dels casos apareix durant
l’hospitalització. A més, aquestes úlceres incrementen el temps
d’hospitalització i el risc d’infecció
i poden evolucionar vers conseqüències més greus.
El cirurgià vascular de l’Hospital

Empenta 3 i 4 1816.indd 2

de Mataró, Jesús Alós, ha estat l’artífex de la idea que hi ha darrere del
prototip, denominat 3D-Integfoot.
Es proposa proporcionar una protecció integral de fàcil ús en el tractament i la prevenció de les úlceres per pressió que aporti una
fixació efectiva i eviti els efectes
secundaris.

Una patent i un estudi clínic
Fa poc que han sol·licitat una patent europea i una internacional
per la protecció de 3D-Integfoot.
A més, estan portant a terme un
estudi clínic per comparar l’eficiència del protector per avaluar la

seva seguretat, eficàcia i eficiència. L’estudi s’està duent a terme
a l’Hospital de Mataró amb una
població de 240 pacients i s’espera que acabi a finals del primer
trimestre de 2018.

Programa CaixaImpulse 2016
El projecte ha estat un dels seleccionats en l’àmbit de la salut pel
programa 2016 de l’Obra Social “la
Caixa” i Caixa Capital Risc. Aquest
programa brinda acompanyament
d’un expert i una aportació econòmica per elaborar i executar
un pla de valorització per portar
el producte al mercat.

10/04/2018 13:17
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primera edició l'any 2017 plena
d'èxit. Els diversos comerços crearan aparadors vius, formats per
models reals, amb desfilades de
moda i una zona de degustació
gurmet. La jornada tindrà lloc
el dissabte 14 d'abril a la tarda i
fusionarà moda i gastronomia a
l'aire lliure amb la voluntat d'incentivar el comerç de proximitat
del centre de Mataró.

Epicentre a la Plaça de Cuba
En aquesta segona edició, la plaça de Cuba tornarà a ser un dels
escenaris principals de la Mataró
Street Fashion, perquè, a partir
de les 21h, tots els models que
n'hagin format part es desplaçaran fins a la plaça de Cuba per
desfilar en una passarel·la. Amb
aquesta gran desfilada esperen
finalitzar aquesta festa comercial primaveral que omplirà els
carrers del centre.
Una zona de degustació
A més, serà en aquest mateix espai
de la plaça de Cuba on ubicaran la
zona de degustació gastronòmica.
Les diverses carpes, foodtrucks,
botigues gurmet i les mateixes parades de mercat oferiran entre les
20h del vespre i la mitjanit diversos tastets gastronòmics.També
disposen d’un equip de fotografia
professional que treballa per garantir unes imatges de primera i
un resultat que tingui en compte
fins a l’ultim detall.

Una trentena d'aparadors vius
a la Mataró Street Fashion
És la segona edició d'aquesta activitat organitzada per
la UBM que fusiona moda i gastronomia, la qual tindrà
lloc el dissabte 14 d'abril a la tarda
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F A Ç A N E S

Av. Jaume Recoder 46
Mataró
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• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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Més de trenta establiments de
la Unió de Botiguers de Mataró es

preparen per a una nova edició de
la Mataró Street Fashion, una iniciativa que tindrà lloc per segona
vegada a la ciutat després d'una

ÇAME
AN

Comerç: Redacció

Fem:

ITE

Inspecció Tècnica
de l’Edifici

T. 931 253 298

M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
apgfachadas@gmail.com
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENC COL·LECCIÓ PLAQUES de cava. 637.336.449
SELLOS ANTIGUOS COMPRO .
626.088.382
REGALO TITOL FAMILIAR CN
Mataró. Per 200€. El seu preu soci 600€. 626.088.382
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
TEIÀ NAU EN VENDA de 324m2
amb 75m2 oficinas. Diàfana, accès per camions, PK. Oportunitat!!.
93.798.00.50
¿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 Centre Pis en Venda 56m2,
3 hab . Asc . 119.000€. Informi´s.
93.798.00.50
VENC PÀRQUING C/DEL PARC
23.000€, negociables. 685.411.922
Només particulars.
PREMIA Nau en venda o lloguer de
300m2 diàfans. Única per zona i
preu. 93.798.00.50
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
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
LLOGO PÀRQUING. Jaume Recoder.
Cotxe petit. 50€. 610.595.079

EL TOT 1816.indd 6

TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893
BUSCO PIS LLOGUER. Pagament
trimestral per avançat (1.800€).
Ingressos fixes. 685.411.922 de particular a particular.
TREBALL
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar
un dinero extra. Buscamos chicas
de 16-50 años para formarlas en
el departamento de atención al
cliente en nuestra compañía. No
se requiere experiencia, sólo ganas de aprender. 692.307.221 Sra.
Isabel Gallego
COMPAÑÍA CREADA EN el 2009
con más de 50 personas en plantilla, busca personal para crecen en
todos los departamentos. Alta SS
y formación a cargo de la empresa
si quieres un gran futuro llama al
691.238.805
SE PRECISAN ENCARGADAS para piso de relax en Mataró y
Barcelona. Edad máxima 50 años.
Disponibilidad, turnos rotativos, fines de semana y festivos. Alta en la
S.S. Buen sueldo más comisiones.
625.511.066
URGE ENCARGADA en Mataró. Piso
de muchos años, clientes fijos. Edad
entre 40 y 50 años. Contrato más
comisiones. Turnos , fines de semana, festivos. 655.226.610
HAMBURGUESERIA PRECISA
COCINERO. Dejar CV C/Esteve
Albert 47. De 13:00 a 16:00h.
BUSCO CHICA ESTUDIANTE mayor
de edad venta rosas Sant Jordi telf.
679.069.121
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
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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

PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles
Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4

núm. 1816 del 13 al 19 d'abril del 2018

VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
TREBALL
SE OFRECE PARA limpieza y cuidadora de personas mayores.
631.369.922
BUSCO FEINA NETEJA. Referencies.
631.420.455
LIMPIEZAS 602.391.921
S'OFEREIX NOIA per fer de cangur
als matins. 654.628.332
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
632.054.165
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE .
93.798.75.69
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, mayores. 632.194.086
SE OFRECE SEÑORA para limpieza
con referencias. 673.554.298
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

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

39

BOMBA DE CALOR
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

OFERTES
DE TEMPORADA
FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

INVERTER
SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com
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Econòmics
PROFESSIONALS
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
D E T ECT I V ES Z E P O L L . 369
Investigación privada. Mataró.
93.799.61.61
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
PALETA, PINTOR. Económico.
631.743.680
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza.
Excelentes acabados. 629.988.598
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
SERVICIO DE REFORMAS y construcción. A partir 16€/h. Presupuesto
sin compromiso. www.zoly.es
606.919.761
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses, de
piscines, sanejaments, omplim
piscines, diposits de reg, manteniments, autoritzats per el transport
de residus (ADR), inspecció claveguerem. 93.750.20.71 /93.750.63.77
PINTOR PINTURA EN general y decoración. Económico 635.106.282
Salvador
PALETA. 697.685.580
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
BOLETINES, LAMPISTERÍA,
PALETERÍA. 629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES .
692.021.141

EL TOT 1816.indd 8
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L

Cam

TAROT

L’OUTLET DE TÈXTIL PER A LA LLAR
De dilluns a divendres
de 10 a 13 i de 15 a 18h
Pàrquing exclusiu clients
Telf. 93 754 18 17
Camí del Mig, núm. 20. Sector Industrial Camí del Mig. Cabrera de Mar. Barcelona

ESTHER VIDENTE. Cartas españolas, limpieza Aura. 30€. Horas
concertadas. 642.394.572
CONTACTES
CINCUENTONA delgadita, 110 pecho,
cariñosa, implicada, besucona,
completa, 688.253.126. Particular
RUBIA, GUAPA, SEXY, sin prisas.
Caricias, besos y más. 698.359.037
SOFIA, 40 AÑOS, rubia, buenas
curvas, complaciente, servicios
completitos. 611.212.507
LA MEJOR CASA relax de Mataró.
12 chicas disponibles para tus fantasías. www.ScortAbril30.com.
93.741.63.41 /657.894.558
N OV E DA D N O R A 2 1 a ñ o s .
631.129.242
CALELLA SEÑORA 48 años. Para
señor serio, solvente. Desde 57
años. 695.066.056
MASAJISTA CATALANA GUAPA.
654.930.681
JAVI 70 AÑOS , buena posición. Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 45 años. Atlético, moreno.
682.462.579
MADURITA. Todos los servicios.
640.337.594
NOVEDAD DARLIN 23 años.
665.463.891
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
NUEVA APERTURA CENTRO masaje
cuerpo entero. Descuentos especiales por inauguración en marzo.
También a domicilio. Rocafonda.
688.019.796
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas
nuevas. También a domicilio.
688.019.809
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA .
Mataró. 667.955.000

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Per tercer any seguit: a somriure per l'Aleix

La festa en les seves edicions anteriors a l'Espai Firal del Parc Central

Daniel Ferrer

El Parc Central Nou torna a ser l'escenari on es convoca els mataronins a una jornada
festiva i solidària per recaptar fons contra la malaltia de Tay-Sachs
Festes: Cugat Comas

L'Aleix Merino és el petit mataroní que segueix lluitant contra
la malaltia de la síndrome de Tay
Sachs, una malaltia desconeguda
i minoritària. L'Aleix, també, és el
símbol d'una lluita en comunitat
per a la recaptació de fons per la
investigació d'aquest mal. Una
autèntica croada que des de fa tres
anys ha commogut i mobilitzat la
ciutat de Mataró a parts iguals. Una
guerra amb una sola arma: el somriure encomanadís de l'Aleix que es
fan seu els milers de mataronins i
mataronines que han participat de
les festes fetes el 2016 i el 2017 al
Parc Nou. Aquest diumenge toca
la tercera de seguida i la convocatòria torna a ser allà mateix i amb
els mateixos ingredients: gegants,
jocs, espectacles i paella popular.

Guanyar la partida
Mataró vol guanyar la partida a la
malaltia de Tay Sachs, al costat de
l'Aleix –Mataroní de l'Any 2016- i
la seva família. I aquest diumenge es viurà una nova batalla festiva. L'únic batalló que hi haurà,
però, serà la 501st Legion d'Star
Wars que tornarà a desfilar pel
Somriure de l'Aleix. Abans, però,
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la gatzara haurà començat amb
la plantada de gegants a la Plaça
de l'Ajuntament i la cercavila fins
al nou Parc amb diferents figures
que serviran de pòrtic de la resta
de festa. On hi ha gegants, hi ha
alegria. I d'aquesta no en faltarà
en aquesta tercera festa.

Les Bruixes de Burriac no fallen
A l'esplanada del Parc Nou és probable que els petits i els seus pares no donin a l'abast. Hi haurà
zumba, jocs infantils, inflables,
pintacares, tallers diferents i botigues de marxandatge solidari.

Un dels moments àlgids serà el
concert d'animació infantil que
en aquesta ocasió durà el segell de
Les Bruixes de Burriac. Són el trio
preferit per bona part de menuts
i famílies de la comarca i mai fallen a l'hora d'amenitzar les festes.

La paella
Tancarà la jornada solidària un
altre dels actes sense els quals
no s'entendria Un Somriure per
l'Aleix. Estem parlant de la paella solidària que els membres de
la Comissió de la Setmana Santa
prepararan per només 5 euros.

La paella solidària

Els tiquets de la paella
popular que organitza
la Comissió de Setmana
Santa, es recomana que
es comprin anticipadament al Forn de pa Kaos,
al carrrer Esteve Cortills.
Es poden comprar els
dies 12 i 13 d'abril de 10.30
a 13.30 i de 16.30 a 19.30
h i el 14 d'abril 10.30 a
13.30h
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Mor als 58 anys Mia Puig, joier, actor i artista

Polifacètic i amant del teatre, el cinema i la música, feia quatre anys que patia ELA i va
ser l'autor de la Vella Quaresma d'aquest any
Cultura: Redacció

Mia Puig, joier gemmòleg i artista maresmenc, va morir aquest
passat diumenge als 58 anys. La
trajectòria de Puig com a creador
és variada: la seva professió era
joier gemmòleg però també era
artista i havia estat actor i director
teatral. Vinculat a la Sala Cabanyes,
especialment als musicals i també
als Pastorets d'Argentona. Vivia a
cavall de Mataró i d'Argentona i
feia quatre anys que patia ELA,
l'Esclerosi Lateral
El comiat de Mia Puig es va fer
dimarts al Tanatori de Mataró
Josep Maria Puig Ovejero ha estat l'autor, amb l'ajuda dels seus
familiars, de la Vella Quaresma
d'aquest 2018 que precisament
aquesta setmana es despenjava de
la Plaça de la Peixateria. En el seu
darrer gran pòsit per la comarca va
fer patent el seu humor retratant
la seva pròpia sogra.

De les joies a escena
Si les joies van ser la seva professió, actuar era la seva passió. Va
aparèixer en diferents muntatges
audiovisuals i teatrals. El novembre
del 2016 el mataroní Mia Puig va
ser guardonat amb un dels premis
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del Festival Julius 2016, en concret
el Premi Miquel Porter i Moix dels
Cine Clubs de Catalunya, amb el
seu curtmetratge "Zonde". També
havia estat membre del cor de cantaires de la Missa de Les Santes i
era un gran amant de l'òpera.

ELA, la malaltia
Des de feia menys d'un lustre, a
Puig li havien diagnosticat l'Esclerosis Lateral Amiotròfica. El
maresmenc ha encarat la malaltia amb enteresa i bon humor. Es
va bolcar amb les xarxes socials i
va utilitzar les noves tecnologies
per seguir creant joies. També va

ser objecte, en primera persona,
d'un treball de recerca sobre la
pròpia malaltia de l'ELA a càrrec
de dues alumnes. La seva família
i amics han estat el seu suport fins
al darrer dia i el mateix diumenge
la Sala Cabanyes va tenir un record
per Puig abans de la representació.

4
Durant quatre anys ha
lluitat contra els efectes
de la malaltia amb enteresa i bon humor

La Vella Quaresma d'aquest 2018, obra de Mia Puig

Daniel Ferrer
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Dia del Circ: quatre espectacles amb segell local

La programació vol posar en valor el bon moment del circ a la ciutat

Daniel Ferrer

Del 13 al 29 d’abril Mataró celebra el Dia Mundial del Circ amb quatre cites, una de les
quals del guanyador del Premi Nacional de Circ 2016: Los Galindos
Cultura: Laia Mulà

El 15 d’abril és el Dia Mundial
del Circ i Mataró ho celebra amb
una programació de primera per
acostar aquests disciplina a tots
els públics. En aquesta ocasió, la
Direcció de Cultura i l’Espai de Circ
de Mataró Cronopis s'han unit per
celebrar aquest dia, una celebració
que s’allargarà del 13 al 29 d’abril
amb activitats a Can Gassol, Centre
de Creació d’Arts Escèniques de
l’Ajuntament de Mataró i als
Jardins de l’Antic Escorxador. Un
dels espectacles programats és
l’Udul de Los Galindos, el Premi
Nacional de Circ 2016.

La programació
La primera cita serà divendres
13 d’abril amb l’assaig obert de
'Random' de Joel Martí i Pablo
Molina, un espectacle en procés
de creació.
Dissabte 14 d’abril, des de les
11h i durant tot el matí, als Jardins
de l’Antic Escorxador, el col·lectiu
de circ Cronopis oferirà tallers de
circ perquè els més petits puguin
gaudir de diferents tècniques com
el trapezi, elements d’equilibri
sobre objectes, malabars i teles
aèries.
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Diumenge 15 d’abril, a les
18h, també als Jardins de l’Antic
Escorxador es podrà veure 'Lady,
Frank & Stein' de la companyia
Moviments, un espectacle d'humor i
acrobàcies per fer riure tota la família.

Fins a final de mes
La celebració es tancarà el cap
de setmana del 28 i 29 d’abril als
Jardins de l’Antic Escorxador, on la
companyia Los Galindos tornaran

a instal·lar la seva iurta per presentar 'UduL'. Aquest espectacle es va
començar a gestar a Can Gassol
durant una residència artística de
Los Galindos.
La programació del Dia Mundial
del Circ es clourà amb l’assaig
obert de 'Land, un tros de terra
espacial', diumenge 29 d’abril. La
companyia Teatre Animal torna a
Can Gassol per fer una residència
per treballar amb la nova creació.

Mataró i el circ
La celebració de l’efemèride constata que la ciutat s’està convertint en un pol d’atracció de companyies de Circ per crear
espectacles. Can Gassol ha esdevingut un laboratori creatiu en
el qual les companyies no només hi fan residència, sinó que
també hi poden estrenar els muntatges. També la iniciativa
privada ha impulsat diverses propostes a la ciutat que la fan
esdevenir una referència, com l’aposta per la formació i els
tallers de l’Espai de Circ de Mataró Cronopis o l’associació
Circulant, circ en moviment.
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Aïda Gómez, escollida pel
projecte Womart a Mataró

Primer castell de 8
pisos de la temporada
pels Capgrossos

El projecte està impulsat pel Consorci Transversal Xarxa
d'Activitats Culturals i l'Ajuntament de Mataró

Sumen quatre rondes al
desè aniversari del local

Aïda Gómez és l'artista escollida
per a fer la seva intervenció artística en un espai públic de Mataró
dins el projecte Womart, l'acte destacat del qual tindrà lloc el dissabte
14 d'abril. El seu estil utilitza jocs
de llenguatges, mots encreuats i
la substitució dels codis socials
en l'entorn quotidià, buscant una
forma de capturar i desafiar la visió
dels vianants per desconfigurar la
realitat urbana i dotar-la de nous
sentits. Les obres d'Aïda Gómez
empren multiplicitat de materials, instruments i combinacions
d'elements diversos.
Les seves obres s'han exposat
a festivals i galeries d'Holanda,
Anglaterra, Espanya, Polònia,
Alemanya, Colòmbia i Portugal.
Womart

El primer 4 de 8 del 2018

El projecte Womart
El projecte Womart té l'objectiu
de visibilitzar i reconèixer el talent artístic de les dones i fomentar la presència d'aquestes en el
camp de l'art urbà i afavorir la seva
professionalització.

Està comissariat per l'Associació
Rebobinart i s'està desenvolupant
de manera simultània a les deu
ciutats que conformen la Xarxa
Transversal.
Les creadores que conformaran el projecte Womart, i les ciutats on treballaran són: Hyuro a
Reus (pintura mural); Paula Bonet
a Figueres (pintura mural); Elbi
Elem a Tortosa (pintura mural);
B-Toy a Olot (pintura mural); OVNI
a Manresa (pintura mural); Monica
Rikic a Granollers (instal·lació);
Aïda Gómez a Mataró (installació); PEDRA a Girona (installació); Minuskula a Sant Cugat
del Vallès (pintura mural); i Lula
Goce a Vilanova i la Geltrú (pintura
mural). | Mireia Camacho

14
El 14 d'abril tindrà lloc la
intervenció artística al
carrer de la creadora
escollida per a Mataró

Aïda Gómez farà una acció artística a la via pública
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Cedida

Capgrossos

Els Capgrossos de Mataró van
protagonitzar el diumenge la primera actuació de la temporada a
Mataró, la qual va tenir una colla
convidada: la Jove de Barcelona. Es
tracta d'una diada que anualment
commemora l'aniversari del local
de la colla, espai d'assaig i trobada social que enguany compleix
una dècada. L'actuació va tenir
un total de quatre rondes en les
quals es van poder veure per primera vegada aquest any alguns
castells de la gamma de 7 i mig i
el castell de 8 més matiner de la
temporada: el 4 de 8.
Els Capgrossos van donar el
tret de sortida a l'actuació amb
una torre de 7 que no va presentar problemes, seguida del primer
4 de 8 d'enguany, el qual va tenir
una descarregada que feia palesa
l'estrena d'aquesta construcció. El
tercer va ser el 9 de 7, un castell que
els de la camisa de color blau marí
no portaven a plaça des de l'any
2016 i que va mostrar-se estable i
ferm. Per últim, van descarregar
un 5 de 7 també ple de garanties,
dos pilars de 5 pisos i cinc pilars
de 4, a més d'aprofitar per fer una
prova de 4 de 9.
Aquest dissabte, els blaus actuen
per primer cop davant el temple
de la Sagrada Família. | Laia Mulà
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Una desena de concerts Essencials

Judit Nedderman és la cap de cartell d'un festival que aposta per espais amb encant

Daniel Ferrer

Neix el Cicle de Concerts de Músics Catalans Essencials, un projecte comú a cinc
municipis del Maresme que ajuntarà músics consagrats i d'altres emergents
Música: Laia Mulà

Fa aproximadament un any que
l'Abel Coll va començar a gestar
un projecte musical de primera,
el Cicle de Concerts de Músics
Catalans Essencials. Es tracta d'un
cicle que oferirà un concert setmanal entre el 14 d'abril i el 16 de
juny, els quals tindran lloc a cinc
municipis del Maresme: Sant Pol
de Mar, Canet de Mar, Sant Cebrià
de Vallalta, Arenys de Munt i Arenys
de Mar. Es tracta d'oferir concerts
íntims i que mostrin l'essència
més pura de cada música i artista,
segons explica el seu promotor.
Els concerts es podran veure a
un preu de només 6 euros als diversos indrets del cicle. Cal destacar que tots els assistents gaudiran
d'una copa de vi a càrrec de l'organització i que els espais acolliran
un màxim d'un centenar d'assistents per mantenir la proximitat,
la qualitat i la puresa dels concerts
que s'hi podran sentir.

Les tres línies artístiques
La idea original del cicle es basa en
tres línies artístiques: oferir concerts d'artistes consagrats en el
panorama musical, brindar espais
també per a artistes més emergents

Tot cultura essencials.indd 2

amb projecció i, per últim, donar
un espai als artistes de proximitat.
Així ho explica Abel Coll, el seu
impulsor, el qual afirma que les
dues primeres línies s'han assumit

però que encara ha de treballar per
complir la tercera. Tot i això, té clar
que en la pròxima edició de l'any
2019 continuarà dedicant esforços
per complir els propòsits.

La programació del
Festival Essencials

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

El primer concert serà el 14 d'abril a les 21h a Sant Pol de Mar,
a les Antigues Escoles, i anirà a càrrec de Donallop.
La Vil·la Flora de Canet de Mar acollirà el segon concert de
Joana Serrat, el qual tindrà lloc el dia 20 d'abril a les 21h.
La Sala Polivalent de Sant Cebrià de Vallalta serà el tercer espai,
el qual acollirà el duet XY el 28 d'abril.
Xarim Aresté visitarà l'Escorxador/Sala Corrioles el dia 5 de maig.
Arenys de Mar s'estrenarà amb Estúpida Erikah a l'espai de Les
Clarisses el dia 12 de maig.
El 26 de maig serà el torn de Mazoni a Sant Pol de Mar.
Jo Jet i Maria Ribot visitarà Canet de Mar el pròxim 19 de maig.
La maresmenca Judit Nedderman oferirà un concert a Sant
Cebrià de Vallalta el dia 2 de juny a la nit.
Qel Xiberta visitarà Arenys de Munt el pròxim 9 de juny.
L'últim concert del cicle serà el del cantautor Guillem Roma
el dia 16 de juny.
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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)

Compte amb les decisions precipita-

Les relacions familiars milloren, so-

Una situació vinculada a la parella pot

des i no reflexionades. Pots veure't en

bretot amb aquells que viuen a certa

estar activant la teva perspectiva de

un problema posteriorment. Ocultes

distància i pot donar-se algun retro-

futur i això, d'alguna manera, t'obli-

la teva sensibilitat per protegir-te

bament. T'interesses per activitats

ga a canviar alguns plans i elaborar

d'algunes persones.

relaxants, com el ioga.

estratègies noves.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et mostres més sensible del que ja

Arribes al final d'una fase vital que

Si practiques la desconfiança, t'aca-

ets habitualment, cercant la manera

has prioritzat la llibertat. Han estat

baràs perdent les coses bones de la

de donar el teu temps cap als qui més

anys de gran aprenentatge però ara

vida. Tot i que tens raó en algunes

ho necessiten. Pots tenir notícies d'un

tornes a cercar la proximitat i relaci-

qüestions, en d'altres t'aniria bé allu-

amor del passat.

ons més càlides.

nyar-te'n físicament.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Temes familiars, herències, funerals

Cerca la manera d'alliberar el que bull

Poses atenció en l'àrea econòmica.

de persones d'edat avançada... són

dins teu. Les qüestions del veïnat es

Ets conscient de la teva mala gestió

qüestions que aquests dies poden

poden fer una mica pesades. Pren una

i vols arreglar-ho d'alguna forma.

estar ben presents. La vida sexual

actitud col·laboradora i t'ho trauràs

Assessora't si cal treure el millor

passa per un moment intens.

de sobre abans.

rendiment als teus diners.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si bé és un moment d'especial tensió,

Darrerament no saps què fer amb

Experimentes bona connexió entre

també és veritat que pots clarificar

tanta vida interior. Toca sortir una

el que vols fer o cap on vols anar, i

la teva relació de parella per la seva

mica de l'ostracisme per veure si hi

les teves emocions. Sembla que tot

millora. Apropament dels fills, si hi

ha alguna cosa interessant que pugui

va en una mateixa direcció i podràs

havia distància.

col·laborar a fer-te més feliç.

evitar les pèrdues de temps.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

1968 / 2018
50 Aniversari de la
creació de Càritas
Interparroquial de
Mataró (C.I.M.)

ACTE INSTITUCIONAL

27 d’abril de 2018 a les 8 del vespre

TATRE MONUMENTAL

Inauguració dels actes del 50è aniversari

• Projecció d’un vídeo de l’evolució de
Càritas Interparroquial de Mataró
• Parlament de les autoritats
• Concert del “Cor juvenil Rodamón - Directora: Glòria Prats”

Entrada Lliure. Places limitades
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Argentona

120 anys de la coral 'Llaç d'amistat'
L'entitat nascuda a Argentona a finals del segle XIX portarà a terme diverses activitats
per celebrar l'aniversari, amb un acte central el pròxim 27 de maig
Culturas: Laia Mulà

La coral Llaç d'Amistat d'Argentona, nascuda l'any 1898 al
municipi maresmenc, celebra el
seu 120è aniversari amb els cors
com a activitat central. Per commemorar aquesta data, la coral s'ha
proposat portar a terme diversos
actes al llarg del 2018 com, per
exemple, un concert de sardanes.
L'acte central, però, serà el dia 27
de maig a les 18h de la tarda a la
Sala d'Argentona i consistirà en
un concert molt especial amb la
coral actual, els antics cantaires i
els seus antics directors, així com
amb la col·laboració de totes les
corals del municipi i una representació de músics locals.

Tradició i actualitat
Aquest concert que pretén enllaçar tradició amb actualitat i serà
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d’entrada gratuïta per a tots els
assistents però es proposarà al
públic pagar entrada inversa a la
sortida. La recaptació que servirà
per poder realitzar el següent acte
de l’Any Llaç 120, un concert de
sardanes per a Cobla i Cors, a càrrec de la Cobla Sabadell i els cors
Llaç d’Amistat d’Argentona i Coral
Englantina de Vilassar de Mar.

Els convidats
Dins del repertori del 27 de maig,
hi destaca l’estrena de la versió
completa per a cor de la cèlebre
peça 'Ítaca' de Lluís Llach, que
interpretaran tots els cors argentonins amb músics locals. Les
corals participants seran: Càntir
d’Or, Argentona Cor de Gospel,
Coral Som-hi, A-Cor, Mar de Notes
i Espai musical Burriach. I hi haurà
músics convidats com Pep Lladó,
Arnau Aymerich (Ebri Knight), Nil

Villà, Aleidis Vila, Carola Ortiz,
Gabriel Amargant i molts altres,
tots ells d’Argentona.
Els organitzadors de l'esdeveniment del 27 de maig es proposen que sigui una festa oberta a
tot el poble i a totes les persones
relacionades amb el cant coral.
D'aquesta manera, volen retre homenatge a tots aquells que des del
1898 han fet possible la continuïtat
d’aquesta entitat anomenada als
inicis Sociedad Coral y Cultural
Llaç d’Amistat, siguin directors,
cantaires, presidents, juntes i tota
mena de col·laboradors.

Cita a l'agenda

El concert serà el 27 de
maig a les 18h a la Sala
d'Argentona
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35a edició de la Mostra
Literària d’Argentona

Jordi Ginebra parla
de Pompeu Fabra al
Saló de Pedra

La Mostra Literària d'Argentona

Cedida

El cartell de l'acte

Cedida

Període obert per entregar d’obres i treballs per aquest
certamen per a majors de 6 anys

La conferència s'inclou en
el programa de Sant Jordi

El municipi d’Argentona es proposa posar en marxa un any més la
Mostra Literària d’Argentona, que
enguany compleix 35 edicions. Es
tracta d’un certamen que convida
a la participació de tots els argentonins i als alumnes de les escoles
i centres educatius del municipi
a partir dels 6 anys. S'acostuma
a organitzar en dates properes a
Sant Jordi, en la línia d'altres municipis o dels centres escolars que
aproﬁten per fer els Jocs Florals.
Les obres es poden presentar
ﬁns al 25 d’abril i han de ser de

El Saló de Pedra d'Argentona
acollirà aquest dilluns, dia 16, l'acte central de la celebració de l'Any
Pompeu Fabra a Argentona. Serà la
conferència 'Pompeu Fabra: refer
la llengua, retrobar el país' a càrrec
del Dr. Jordi Ginebra, catedràtic de
Filología Catalana de la Universitat
Rovira i Virgili i comissari de l'any
Fabra a Catalunya, commemorant
el 150è aniversari del naixement
del ﬁlòleg.
A hores d'ara és l'única conferència programada pel Dr. Ginebra
a la comarca. | Redacció.

tema lliure, individuals, en català
i inèdites. El veredicte del jurat es
farà públic a ﬁnals de maig i, cal
destacar, que les millors obres passaran a la fase ﬁnal de la Mostra
Literària del Maresme.

Quatre modalitats
Els participants disposen de quatre
modalitats diferents: prosa, poesia,
microrelat de ﬁns a 140 caràcters
i relats breus per a discapacitats
intel·lectuals. Els guanyadors rebran un diploma i un val de compra de llibres. | L.M.

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:
JOAN TORROELLA I FONTANILLAS
Paraula invertida:
CENTRE

Adreça web del banner invertit:
www.tancamentsaluvidres.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 14
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
15:00
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
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
Reemissió
CATALUNYA
TERRITORI TIC
RUGBI EN JOC
CREURE AVUI
ÚLTIMA SESSIÓ
1MÓN.CAT
BÀSQUET EN JOC
En directe
EL CLUB
DELS POETES MORTS.
EL CÀSTING
PICALLETRES
AL DIA CAP DE SETMANA
CICLE JAJAJAZZ
PICALLETRES
TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
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 15
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

VOLTA I VOLTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
BA-BA
CAMINANT PER
CATALUNYA
PICALLETRES
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10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
En directe
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI
CONTEMPORANI
23:30 SET DIES
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPÌ
2:00 ÚTLIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 16
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ
BA-BA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

21:30 EN JOC
EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN
Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
BA-BA
FAMÍLIES I ESCOLA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN
Nord-Maresme
MIRADOR
CAMINANT PER
CATALUNYA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
BA-BA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
TERRITORI
CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONETIC.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
MIRADOR
GAUIDEX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
BA-BA

18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
MIRADOR
DE TEE A GRENN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 20
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
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
1:00
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
BA-BA
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
THE WEEKLY MAG
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUIDEX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

11/04/2018 12:07

Maresme

núm. 1816 del 13 al 19 d'abril de 2018

Cabrera habilita un punt
d'informació a la Font Picant
Serà el punt de sortida de les rutes teatralitzades que es
fan al Castell de Burriac

Anunci de les rutes a la Font Picant

La Font Picant és un dels punts
estratègics de Cabrera de Mar pel
que fa a l’afluència de visitants. Per
aquest motiu, des de l’Ajuntament

Cedida

de Cabrera de Mar, s’ha obert un
nou punt d’informació turística
en aquest indret que oferirà servei els dissabtes i diumenges de 9

25 ANYS

a 14 h. Les persones que en facin
ús tindran a la seva disposició la
informació turística necessària
referent a senderisme, natura, patrimoni cultural o rutes.

Rutes teatralitzades
Aquest punt serà també la sortida
de les rutes teatralitzades que es
realitzen de manera periòdica al
Castell de Burriac. Precisament
aquestes rutes han estat objecte
recentment d’un increment de la
seva freqüència a més d’haver-se
millorat l’atrezzo i el format. Amb
aquesta proposta, ideal per a tota
la família, aquells amb major capacitat de participació poden fins
i tot formar part de l’activitat disfressats de cavallers.

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

OCASIÓN

Ref. 12869 CERDANYOLA: Excelente oportunidad. Piso 1/2

altura, perfecto estado, calle tranquila poco tránsito. 3 dorm.2
amplios. Salón comedor luminoso. Cocina óptimo estado con
galería. Baño con ducha. Suelos gres. Ventanas de aluminio.
Carp. int. madera barnizada.

73.500€

T

REFORMADO

Ref. 12889 CERDANYOLA: LA PARTE MÁS COMERCIAL

Y MÁS SERVICIOS. Piso no alto, sólo 4 vecinos, 1 por planta.
Bien orientado, sol y vistas. Salón comedor luminoso. Cocina
perfecto estado. 3 dorm. Baño reformado. Buen precio y en la
mejor calle de la zona.

86.000€

T

LOCAL COMERCIAL

OCASION CALIDAD-PRECIO

Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local cial 86m2 muy bien si-

Ref. 12830 ROCAFONDA: Edificación tranquila y de pocos

tuado, jto Rda. O'donnell. Zona colegios, autobús frente entrada Local. 2 pl. 43 m2 c/u. VExpositor a calle. Zona recepción
clientes o tienda. Zona despachos, 2 dependencias más ideal
almacén. Todo en perfecto estado.

90.000€

T

vecinos. 1er piso 90m2 perfecto estado, buena orientación y
sol. 4 dorm. (2 dobles). Salón com. 22m2 con balcón. Cocina
óptimo estado. Baño completo. Galería posterior. Calefacción.
Suelos de gres. Piso impecable!

127.500€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

c12 Tot Maresme cabrera.indd 2
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La feina que fa l'associació Joguines Solidàries

Cedida

Les joguines de segona mà més solidàries
L'entitat sense ànim de lucre Il·lusions Solidàries va néixer l'any 2012 amb la voluntat de
reparar i donar una segona vida a les joguines
Solicaritat: Laia Mulà

La Inés Pacho és la impulsora
d'una entitat sense ànim de lucre
a la qual dedica el seu temps lliure
amb il·lusió i altruisme: l'associació Il·lusions Solidàries. La va crear l'any 2012, moment en el qual
va començar a recollir donacions
particulars de joguines i a reparar-les per donar-los una segona
vida. A poc a poc, el projecte va
anar creixent i ara compta amb
més voluntaris que dediquen el
seu temps a aquesta entitat amb

seu social a Caldes d'Estrach, a
l'espai que abans era el pàrquing
de Pacho.

Els beneficiaris
Entre les diverses organitzacions
que es beneficien d'aquesta activitat solidària, n'hi ha una de
mataronina, la Fundació Lotus
Blau. Ja fa quatre anys que, cada
Nadal, aquesta fundació rep un
gran nombre de joguines per als
seus nens i nenes. A més d'aquesta, però, són moltes les associacions, casals, centres cívics i altres

L'any passat es van repartir 6.000 joguines

Tot Maresme joguines.indd 1

Cedida

entitats, que es beneficien de l'activitat d'Il·lusions Solidàries. De
fet, durant l'any 2017, van repartir més de 6.000 joguines entre
gairebé 3.000 infants. Treballen,
per exemple, amb un centre del
barri de la Mina i una escola de
l'Hospitalet.

La procedència de les joguines
Gràcies als anys que fa que s'hi
dediquen, cada vegada reben més
donacions de particulars de joguines sense ús. A més, segons
explica Pacho, hi ha dues escoles
de Barcelona que dues vegades
l'any fan recollides de joguines,
així com un CRAE de Cerdanyola
i algunes empreses que els ofereixen material.
No només reparen les joguines,
sinó que també en creen de noves a partir de dues joguines en
mal estat, una tasca que requereix
dedicació.
Roses per Sant Jordi
A més de la reparació de joguines,
Il·lusions Solidàries, porta a terme
altres activitats al llarg de l'any
per continuar amb la seva tasca.
Una d'elles és la venda de roses i
llibres de 2a mà per Sant Jordi el
pròxim 23 d'abril.

11/04/2018 11:00

C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)
Mataró

T 931 934 535
www.gruplaudem.com
5424

info@gruplaudem.com

- NUESTRAS EXCLUSIVAS -

GL-14950. Z. PRAT DE LA RIBA: Primer piso seminuevo, en finca de pocos vecinos. Ubicación perfecta por su proximi-

dad al centro histórico de la cuidad y a la vez en calle tranquila. Superfície aprox. de 65 m² útiles + 12 m² de patio muy soleado. Gran salón en 2 ambientes diferenciados, salida a balcón, cocina muy espaciosa y luminosa, 2 habitaciones amplias y
baño con ducha. Acabados de calidad. En exclusiva para nuestros clientes. 169.900€

GL-14946. Z. PLAZA FIVALLER: Atención a este piso, en exclusiva para nuestros clientes. Edificación 2005, pocos
vecinos, en calle tranquila, 5 minut. centro. Superf. 75m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero incluidos. Salón en 2 ambientes diferenciados, con un total de 25 m², cocina tipo haya, 3 habitaciones, (1 tipo despacho de 5,5 m²), baño completo.
Acabados de calidad. Muy luminoso y soleado. Pida información. 259.900€

FINANCIACIÓN 100% PARA LA COMPRA DE SU PISO.
HIPOTECAS CON EXCELENTES CONDICIONES.
ASESORAMIENTO GRATUÍTO EN NUESTRA OFICINA.
¡SOLICITE SU CITA!

T. 93 193 45 35
1P GRUP LAUDEM.indd 1

11/4/18 10:33

Maresme

núm. 1816 del 13 al 19 d'abril de 2018

Art, disseny, música i
gastronomia en un festival

Les escoles d'Arenys
planten vegetació a
les platges
Ja és el desè any d'aquest
projecte

Una edició pasada del Vidmar

Cedida

Torna el Vidmar Festival aquest 14 d’abril i tindrà un
espai d’exposició i creació artística en directe
El dissabte 14 d’abril entre les
11h del matí i les 21h del vespre
Vilassar de Mar acollirà una nova
edició del Vidmar Festival, una cita
que uneix art, disseny, música i
gastronomia. Segons expliquen els
organitzadors, Vidmar Festival és
un espai artístic obert a tota la ciutadania que neix per la necessitat
de donar cabuda al món artístic,
creatiu i a una visió desigual creant
un espai singular i representatiu
on mostrar art i disseny.

El creative space
En aquesta edició es podrà gaudir

d’un espai per a l’exposició i creació d’art on es pugui establir un
diàleg entre disciplines artístiques
i culturals, amb mostres i creacions en directe de fotografia, escultura, pintura, il·lustració i altres
disciplines.
També s’hi podrà descobrir una
selecció de propostes gastronòmiques de diverses procedències
i gaudir d’experiències culturals
com actuacions, espectacles, música en directe, creacions artístiques, entre d’altres.Vidmar és un
festival que vol ser referent a tota
la comarca |Laia Mulà.

Demanen la supressió de l'N-II i
les vies del tren al Maresme

El tren del Maresme, barrera entre el mar i les ciutats

Els empresaris del Maresme han
tornat a reivindicar la supressió de
l'N-II i les vies del tren per accedir
a la costa. En una sessió de treball,
una vintena de representants dels
sectors turístic, tèxtil i de serveis,

Tot Maresme vidmar + tren + platja.indd 2

Daniel Ferrer

van expressar aquesta petició al
candidat a la presidència de la
Cambra de Comerç de Barcelona,
Ramon Masià. També van reclamar
mesures perquè els municipis "deixin de viure d'esquena al mar" .

Es vol recuperar el verd

Cedida

Ja fa una dècada que, any rere
any, l'àrea de Medi Ambient de
l'Ajuntament d'Arenys de Mar convida a les escoles del municipi a
participar en una iniciativa per
recuperar la vegetació de les seves platges. Es tracta d'una acció
d'educació ambiental amb la qual
els estudiants coneixen el tipus de
vegetació autòctona de la zona.
També es proposen que serveixi
per reforçar la zona arbrada de les
àrees de pícnic i dels camins de
vianants que s'han creat amb els
anys a les platges d'Arenys.
Amb aquesta acció, també esperen aconseguir més zones d'ombra
i consolidar els marges dels rials.

300 infants hi participen
Alumnes de l'escola Joan Maragall i
de l'escola Sinera han plantat pins,
tamarius i planta arbustiva com,
per exemple, ginestera blanca o
fonoll marí. En total, es calcula
que gairebé 300 infants de la vila
participin enguany en aquest programa ambiental plantant quasi
250 arbres i més de 400 plantes
arbustives. | Redacció
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Joan Francesc Luís Torrent,

construint aparadors

Es dedica a decorar els aparadors de botigues de tot tipus amb creativitat i dinamisme

Cedida

Laia Mulà

"L'aparadorisme és una feina creativa, dinàmica,
divertida i molt visual": així descriu la seva feina
en Joan Francesc Luís Torrent, conegut com a Joan
Fran. Fa més de 20 anys que es dedica a una feina
poc habitual, la decoració d'aparadors de botigues
de tot tipus: farmàcies, òptiques, botigues de moda,
bodegues, perfumeries i molt més. Tot i que ha decorat tot tipus d'aparadors, el que més li agrada és
treballar amb botigues de sabates i roba informal
perquè "són objectes que donen molt joc i que no
es poden col·locar de qualsevol manera", relata.
En Joan Fran té clar que el més important és "que
l'aparador parli, cridi l'atenció i no deixi a ningú indiferent". Una persona sense coneixements, decoraria un aparador amb els productes distribuïts per
tendència, preu o color, mentre que "l'aparadorista
hi dóna vida i aconsegueix que sigui un reclam visual". Si es vol vendre un producte en concret, cal que
la decoració estigui distribuïda al seu costat. "Jugo
amb objectes decoradors i amb el producte que vol
vendre per desviar la vista dels clients cap a un lloc
concret", explica. D'aquesta manera s'aconsegueix
"que un producte sigui el més venut i s'esgoti amb
rapidesa", assegura.
Ja fa anys que va estudiar la carrera d'interiorisme i
després es va especialitzar en l'aparadorisme, el mateix ofici al qual ja es dedicava el seu pare. Després de
treballar per diverses empreses del sector, va passar

Tot Perfils 1815.indd 1

a ser freelance i ja fa més de dues dècades que treballa en solitari. "Des de ben jove ja m'agradaven les
feines artístiques i creatives", afirma i assegura que
aquesta és apassionant perquè li permet ser creatiu
dissenyant aparadors originals que destaquin de la
competència.

Traslladar la imatge a l'aparador
En Joan Fran treballa per a petites i mitjanes
empreses perquè la imatge de la botiga surti
fora a l'aparador. Al llarg de la seva trajectòria ha tingut clients de Mataró, Tortosa, Salou,
Cambrils, Girona i moltes altres ciutats i pobles
de Catalunya. A més, també ha treballat a dues
ciutats franceses, Perpinyà i Lió, i destaca que
"a la majoria de ciutats d'Europa els aparadors
són molt més elaborats i bonics".

ApunTs
Defineix-te: creatiu, molt comunicatiu i que gaudeix
amb la seva feina
un llibre: qualsevol de viatges
un somni: aconseguir allò que em proposo
un referent: qualsevol persona que em pugui donar
un bon consell
un repte: m'agradaria fer aparadors a les capitals
de la moda
un viatge: tornar a Venècia

10/04/2018 12:51

T. 937 965 148

Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

5365

Ref. 4446
Z.SORRALL:

T

109.000€

OPORTUNIDAD INVERSORES. PISO CON
ASCENSOR EXTERIOR Y LUMINOSO:
Cocina off refor., baño con ducha, 3 hab.
dobles. Cerca salida autopista y servicios.

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

T

159.000€

T PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO:
Ref. 4500
Z. CERDANYOLA: 3 hab. 2 dobles, balcón a zona comunitaria,

117.000€

T GRAN PISO DE 105M2 TOTALMENTE
Ref. 4175
CERDANYOLA ALTA: REFORMADO Y AMUEBLADO:Entrar a

Ref. 2500
Z. PERAMÀS:

T

T PISO CON PARKING INCLUÍDO: 4 hab.
Ref. 2501
(1 tipo suite), cocina office, salón de 30m2
Z.VIA EUROPA:

Ref. 6215
Z. MOLINOS:

T

127.000€

240.000€

T
Ref. 4497
Z. ROCABLANCA:

250.000€

vivir, 3 hab. + vestidor, cocina office, galería,
salón, balcón exterior. 1/2 altura sin ascensor.

con balcón exterior tipo terracita, con calefacción y ascensor.

PISO EN EXCLUSIVA DE GRANDES DIMENSIONES: 4 hab. (3 dobles), baño completo y
aseo con ducha, cocina office, galería, trastero en terrado comunit., muy conservado.

164.000€

265.000€

baño con ducha, carpinteria exterior aluminio, suelos gres.

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON
ASCENSOR: Exterior muy luminoso, suelo
parquet, cocina cerezo y galería, 3 hab., baño
con ducha, calefacción. Opción PK alquiler.

GRAN PISO DE 130M2 CON PARKING
Y TRASTERO INCLUIDOS: 4 hab. 1 suite,
2 baños compl, cocina oficce y galería, salón
28m2 con chimenea, calefacción. ascensor.

EXCELENTE ÁTICO
REFORMADO
CON TERRAZA DE 50M2
Y TRASTERO

Con las instalaciones agua y luz nuevas, tiene
3 habitaciones más estudio, 2 baños, cocina
office de 20m2, A.A. y calefacción.

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

937 965 148
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

115.000 €

MATARÓ - Peramàs

173.250 €

PIS MOLT LLUMINÓS I CONSERVAT AL CENTRE!
PLANTA BAIXA TOTALMENT REFORMADA!
70m². 2 habit., 1 bany complet, cuina office, saló-menj., balcó, 83m²., 3 habit., bany complet, cuina office, saló amb balcó.Teterres parquet, tanc. alumini. Vistes al mar.!! T150945
rres gres, tanc. alumini. Ascensor. Per entrar a viure!!! T151393

MATARÓ - Centre

220.500 €

PIS MOLT LLUMINÓS PER VIURE AL CENTRE!
77m².3hab.,1bany,banyauxilcuinaoff.,isaló-menj.terresgres,fust.alumini . garatge amb traster . Calefacció. Comerços i serveis!!! T151370

MATARÓ - Via Europa

257.250 €

PIS EN EXCLUSIVA AL PARC CENTRAL DE MATARO!

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Centre

385.000 €

CASA DE POBLE AMB TERRASSA DE 20M2 I PATI DE 15M2!

116m², 4 hab. (2 d.), 2 banys, saló, balcó- tssa 15m², cuina office, terres 130m², 4 habit., 1 bany, 1 lavabo, saló-menj., llar de foc, cuina americ,
gres, tanc. alumini. Calefaccló. Parking incl. Tots els serveis!!! T151257 tssa 20m², galeria, tanc. alumini, calef., aa/cc, balcó, pl. park.!! T250219

2P CASTELLÀ 2018.indd 2
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45 anys ens avalen.
Serietat i eficàcia
al millor preu.

MATARÓ - Centre

600 €

4rt PIS SENSE ASCENSOR AL CENTRE DE MATARÓ

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

MATARÓ - Vista Alegre

625 €

FANTÀSTICA PLANTA BAIXA MOLT LLUMINOSA!

95m². 4 habitacions, 1 bany complet amb banyera, cuina office, saló- 55m², 2 habit., armaris encast., 1 bany complet, cuina americ., saló-menjador, aa/cc, terres de gres, calefacció, tanc. alumini., etc!!! T 110499
menjador amb balcó. Terres de gres. Excel·lent ubicació! T109406

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

1.550 €

MATARÓ - Centre

900 €

2n PIS COMPLETAMENT MOBLAT AL COR DE MATARÓ!
90m², 4 hab., cuina equip., 2 banys, calefac., aire cond., armaris encast..,
Bons acabats i terres terratzo. ¡Moblat!!! T 107750

MATARÓ - Centre

400 €

ÀTIC DE DISSENY AMB 2 TERRASSES I PISCINA COMUNITÀRIA! DESPATX MOLT LLUMINÓS EN UNA SEGONA PLANTA
95m², 2 tsses 60/100m2, saló menj., cuina off., 4 dor., 2 banys compl., 90m2., llum natural durant tot el dia. Està perfectament situat,
balcó, parquet, calef., alumini. Pl. garatge i piscina comunit.!! T 110381 molt cèntric i en un carrer de fàcil accés! T 303012
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