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UN CLUB SOCIAL
L'Iluro Hockey Club continua creixent amb l'objectiu de
convertir-se en un club esportiu i familiar de referència

especial
Casals i
campus d'estiu
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OCASIÓN POR TRASLADO

Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: De las mejores
ocasiones. Vivienda 95m2, alto con ascensor,
buena imagen. 4 dor. Salón comedor. Balcón.
Gran cocina office. Baño comp + aseo. Suelos
gres. Carp. aluminio. Arm. empotr. Calefacción.

137.950€

T

ÁTICO DUPLEX

Ref. 12651 Z/HAVANA: Excelente piso de 80
m2. 2 plantas. 1ª Pl: salón-cocina, baño y 2 habit. 2ª
Pl: Estudio, habit. principal, baño. Galería 5m2. Tza
16 m2. Sólo 8 años. A.A. Baño compl.+aseo. Ventanas aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado.

227.000€

T

EXCELENTE COMPRA

Ref. 12900 VIA EUROPA-PARC CENTRAL:
Vivienda exterior 3 dor. (2 dobl). Salón com.
soleado. Balcón terracita. Cocina, galería, 2
baños. Calef. y Aire Acond. Suelos parquet.
Ext. aluminio. Pl. aparc incluida.

265.000€

T

+ Informació + immobles + fotos

PERFECTA UBICACIÓN

Ref. 12768 PERAMÀS: Jto ronda principal,
calle comercial. Piso 87m2, ascensor. 3 dor. (2 dobles). Salón com., balcón. Cocina muy amplia y
equipada. Baño +aseo. Aire Acond. frío y calor.
Puertas cedro. Vivienda impecable, junto comercios, transportes y colegios!!

202.000€

T

MUY CÉNTRICO

Ref. 12775 JTO. PL. FORN DEL VIDRE: Gran
piso 95m2. 4 habit. (2 dobl). 2 baños compl.
Amplio salón com., balcón terracita. Cocina, galería . Exterior y soleada. Sólo 20 años, ascensor.
Pl. párking y trastero!!!

T

248.000€

ÁTICO-DÚPLEX CON TERRAZA

Ref. 12898 Z./ROCABLANCA: 130m2+terraza
80m2, buena imagen impecable. Exterior. 4 dor.
+ sala diáfana. Salón com. 26m2, balcón. Cocina
muy bonita. 2 baños Calefacción. Aire Acondic.
Suelos de parquet. Buena orientación.

T

¿VEN EL SEU PIS?

...DONCS JA TÉ UN REGAL

350.000€

BUENA OCASIÓN

Ref. 12901 SEMI CENTRO-JTO. C/BIADA:
Buena ocasión. Impecable, 108 m2 + aparc.,
exterior, 3 dor .amplios. Salón 24m2, balcón
13 m2 sol. Cocina, galería 10 m2. 2 baños, 1
suitte. Suelos parquet. Calefacc y Aire Acondicionado. Parking incl.

T

212.000€

TERRAZA DE 40M2

Ref. 12896 Z./ROCABLANCA:Ático-dúplex
150m2, terracita sup. 40m2. Perfecto estado. 3
habit. amplias. Gran salón com. chimenea. Cocina impecable office. 2 baños. Estudio, trastero.
Posibil. comprar local de 120m2 misma finca

T

249.000€

LAMEJOR CASA DE LA ZONA

Ref. 12902 VISTAALEGRE-CAMÍ SERRA: 410
m2, 5 pl. Local-garaje 90m2. Otro local 90 m2
Planta baja 90 m2, salón 36m2, chimenea y terraza a nivel 15m2. Cocina office perfecta. Aseo.
3 dor. dobl. + 2 baños compl (1 en suitte) 2ª Pl. 2
dor dobl. Lavadero. Tza 25m2.

T

357.000€

...HERÈNCIES??
..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ
UN ALTRE REGAL!!
SOLS PER ENCARREGAR-NOS
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.
1P SU CASA.indd 2

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la
venda, fem GRATUÏTAMENT tots
els TRÀMITS NOTARIALS per
registrar-ho tot a nom seu.
9/5/18 10:36

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
Parcel·les de 200 a 550m2

A 20 minuts de Barcelona

2P MARESMED 1820.indd 2

A 2 minuts de Mataró Park

7/5/18 15:19

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com
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Davant de tot
Jo no passo
Opinió: Laia Mulà

‘La primavera, la sang altera’, oi tant si l’altera. Aquella frase feta
que tantes vegades hem sentit, darrerament ha cobrat més sentit
que mai. Alterada, però, tenim la sang i moltes altres coses. I és
així tant per l’arribada de la primavera, com pel moment que ens
envolta i les notícies que dia a dia llegim.
I no em centraré en l’empresonament de diverses persones per
les seves idees polítiques, que és el que primer ens ve a molts al
cap i que de ben segur fa bullir la sang a més d’un. Escriuré sobre
aquella sentència d’un senyor jutge que va decidir que el que li va
passar a una jove de 18 anys a Pamplona no era una violació, sinó
un abús. Ara resulta que tenir cinc homes al damunt fent tot el que
volen amb el teu cos - perquè no ho fan amb tu, sinó amb el teu
cos - no és una violació. Algú em pot explicar què se suposa que
fan els jutges si no és aplicar la justícia per defensar el que és just?
Ja sabem que les lleis no són sempre legítimes, de fet últimament
no ho són gairebé mai, però tenir la barra de dictaminar aquesta
sentència és descarat i incomprensible.
Sembla que amb l’estació primaveral en la qual ens trobem ens
hauria d’envair la coneguda astènia primaveral, un fenomen que
el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com ‘la minva
de les forces que comporta cansament i dificultat a l’esforç’. Tocaria
viure amb aquella apatia i les poques ganes de fer res que tots hem
sentit més d’una vegada, queixar-nos dels constipats i les al·lèrgies,
i seguir asseguts al sofà. Però davant tot el que passa darrerament
al nostre voltant, l’astènia s’esfuma. Si bé el nostre humor es torna
tan variable i canviant com el del clima i la temperatura, l’apatia i
les ganes de no fer res desapareixen davant les manifestacions per
demanar la llibertat dels presos polítics, per intentar acabar amb
el masclisme o per defensar, aquells qui ho creuen, que Catalunya
estaria millor quedant-se a Espanya. Sigui com sigui, aquest any
no hi ha lloc per a l’astènia primaveral ni per a l’apatia.

JAUME ACEÑA
APLAUDIT: És el President de
l'Iluro, el club que en pocs anys ha
crescut fins als 300 esportistes,
completar la base formativa i reclamar més espai per poder créixer.

SOLARS BUITS
CASTIGAT: La proposta de convertir l'espai del carrer Biada en aparcament pot ser bona però segueix
indicant que hi ha massa espais
desaprofitats a Mataró.

L’ENQUESTA

Ets favorable a una llista
unitària sobiranista per a
les pròximes municipals?
81,3% Sí
14,6 % No
4,1 %
No m'importa

LA PREGUNTA

T'agrada el model de festes
de barri?
VOTA L'ENQUESTA A:
Davant la situació de bloqueig polític, se succeixen les mobilitzacions
com la que cada dimecres fan un grup de gent gran pels carrers de
Mataró per reclamar la llibertat dels presos polítics.
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Fira
d’atraccions
Fireta de primavera
Del 18 al
28 de maig
NOU PARC
CENTRAL / MATARÓ
Fireta de Primavera i
zona de bars al Parc Central

Del 18 al 27 de maig

Horaris:
Divendres i vigílies festius fins a les 3 h
Dilluns 21 de maig fins a les 24 h
Resta de dies fins a les 23 h i zona de
bars fins les 24 h
Zona de bars Parc Central:
caps de setmana obert des de les 11 h

Actuacions musicals - Zona de Bars
Dimarts 22 de maig a les 21 h:
COMBO DE MÚSIQUES DEL MÓN, dirigit
per Bart Barenghi. Conservatori Liceu
Dimecres 23 de maig a les 21 h:
Grup d’havaneres BARCA DE MITJANA

Acció solidària

Dimecres 23 de maig al matí,
matí
obert en exclusiva per les escoles
d’educació especial

Promocions especials

Dimecres 23 de maig descomptes
del 50% a les atraccions.

www.visitmataro.cat
Vine a Mataró

Tot Mataró Fira 2018.indd 1
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Les portades

Foto antiga

L'últim partit del camp de Les Corts

De fa 25 anys
El mític camp de Les Corts va
ser durant dècades l'estadi del
Futbol Club Barcelona. Diu la
història que arran de l'èxit del
Barça de les cinc copes, i sobretot l'impacte mediàtic de
Kubala, es va haver de maquinar la construcció del Camp Nou,
que substituïa el recinte que agafava el nom del barri barceloní.
El que poca gent sap, però, és que
el darrer partit de futbol que es
va jugar al mític camp, el 1963,
va tenir protagonisme mataroní.

Del fons Estatuet recuperem la
formació de l'equip de la Penya
Barcelonista, categoria juvenil,
que formava amb Simó, Toruella,
Solé, Arnay, Prat I, Santi Andinach,
Rodri, Prat II, Gonzàlez, Estatuet,
Andreu, Rovireta i "el nen" Rovira.
El mateix Estatuet recorda que fins
i tot van començar marcant però
que després el Barça juvenil els va
passar per sobre amb gran protagonisme d'un jove Carles Rexach.
Dos dies després, les grues començaven a desmantellar Les Corts.

GRANS TRES TOMBS
25.000 persones surten al carrer per celebrar la
capitalitat catalana de la festa dels animals
Beques socials per al TCM
NÚMERO 1578

ANY XXXI

Del 10 al 16 de maig de 2013
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De fa 5 anys
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De fa 15 anys

A TÀCTIC NO FEM
WEBS
FEM MÉS QUE WEBS

08/05/13 16:37

www.TACTIC.CAT | 93 790 97 73
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10 DIES AMB PREUS ESPECIALS A
DEL 21 AL 31 DE MAIG

Des de 150

€ / mes

36 quotes. Entrada 6.614,98 €. Última quota: 13.334,10 €
T.A.E. 9,60%

Presentem l'Eclipse Cross, el nou SUV compacte d'inspiració
esportiva de Mitsubishi.
Únic en la seva espècie, l'Eclipse Cross combina un disseny impactant amb la més avançada tecnologia
per oferir una increïble experiència de conducció. Equipat amb un motor gasolina d'última generació 1.5
Turbo MIVEC de 163 CV, i canvi manual de 6 velocitats o automàtic INVECS-III de 8 relacions i lleves
en el volant, l'Eclipse Cross s'ha construït sota els més exigents estàndards de qualitat, i està dotat d'un
espaiós habitacle multi-configurable. Disponible amb tracció davantera o 4WD Super All Wheel Control,
l'Eclipse Cross ofereix, entre molts altres elements: Head Up Display, sistema de connectivitat SDA,
Touchpad Controller, fre de mà elèctric, fars bi-LED, càmera 360º i sostre panoràmic practicable. Oblida't
dels límits amb el nou Eclipse Cross, i gaudeix a més del compromís Mitsubishi, amb 5 anys de garantia
i 5 d'assistència.

Models visualitzat Mitsubishi Eclipse Cross 150T 8CVT Kaiteki 4WD. Oferta financera “Clever Option” del Mitsubishi Eclipse Cross 150 T Challenge
vàlida a Península i Balears sobre un preu de 21.800,00 € (inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport). Entrada: 6.614,98 €.
Termini 36 mesos, 1 quota de 148,21€, 34 quotes de 150 € i 1 quota de 13.334,10 €. T.I.N.: 7,95%, T.A.E.: 9,60%. Comissió d'Obertura 3% 455,55 €.
Import Total del Crèdit 15.185,02 €. Import Total Degut 19.037,86 € (Ex: dia de contractació 09/01/2018 i 1er pagament el 05/02/2018). Finançant amb
Santander Consumer, E.F.C., SA. Oferta vàlida fins al 31/05/2018.

www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat

10 anys amb veu de dona
L'Ajuntament sap que ha de retocar el Pla General del sector i vol aprofitar per
plantejar el projecte que l'operador ja té definit des de fa anys
Societat: Cugat Comas

Dilluns passat van acabar el
seu programa setmanal a Mataró
Ràdio. Com fan cada dilluns des de
fa una dècada. El programa 'Amb
veu de dona' és un dels veterans de

Obertura 1-2 Dones Reporteres.indd 2

la graella de l'emissora municipal i
l'equip de dones que el fan possible
hi han consolidat una manera de
treballar-lo abans, durant i després
que ja voldrien alguns programes
professionals. Dilluns van dedicar
el programa a la multiculturalitat

amb una convidada magrebí, una
d'africana i una xinesa. I quan es va
consumir el minutatge del programa van seguir treballant. Sempre
ho fan així. Aprofiten quan acaben
per fer valoració. "Som exigents i
crítiques amb nosaltres mateixes",

09/05/2018 18:41
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utat

es reconeixen. Acabat el programa,
doncs, comença la reunió. A partir
de com ha anat aquell dilluns es
parla dels propers. Tot el treball és
una concatenació de les aptituds
de cadascuna. Un treball coral.
Són les Dones Reporteres.
Camí de la meitat del 2018 el
nom de 'Dones Reporteres' ja és
familiar a Mataró. I precisament
aquest any el grup es proposa de
celebrar deu anys de singladura,
des d'uns inicis quasi casuals fins
a l'actualitat. Per celebrar aquest
aniversari s'han proposat diferents
actes. Volen acabar editant un llibre i els actes especials començaran dijous que ve, dia 16, amb un
acte a Can Palauet a les 19h amb
la prestigiosa Marina Subirats reflexionant sobre 'El maig del 68 i
les dones'.

D'un taller a la ràdio
L'origen de Dones Reporteres, un
col·lectiu que durant una dècada
ha comptat amb una quarantena
de col·laboradores, cal situar-lo en
uns tallers de mitjans de comunicació que Teleduca va impartir fa
una dècada al CIRD de Blai Parera.
Un grup vinculat a la vocalia de
dones de l'AV de Rocafonda van
prendre part de forma entusiasta
d'aquestes sessions que havien de
permetre acostar-se a la feina de
periodistes. Lea Cornellana, presidenta de l'entitat, recorda que "el
nostre eslògan era 'aprendre fent'.
Sempre ho dèiem i era quelcom

Obertura 1-2 Dones Reporteres.indd 3

Un llibre, un vídeo i la
xerrada de dijous
La conferència de Marina Subirats serà, en certa menra, una
'Infuxerrada' especial. Així es com es coneix la cita mensual, una
mena de programa en obert que les Dones Reporteres fan a
l'Altre de Can Xammar. Altres elements per als deu anys seran
el llibre que s'està preparant o un vídeo sobre la trajectòria
de l'entitat que comptarà amb el suport del TecnoCampus i
Mataró Audiovisual.

que ens entusiasmava, vam anar
aprenent què eren els mitjans i a
dominar un mitjà com és la ràdio".
Les pràctiques d'aquesta formació van obrir les portes de la llavors jove emissora local a aquelles
dones que, al cap d'uns mesos,
van poder-se fer seu el programa
'amb veu de dona' que havia començat amb una altra responsable. Les pràctiques van esdevenir
cita setmanal.
Cornellana reconeix que "quan
ens ho van proposar ens volíem
amagar, però de cop i volta i a l'inici de la nostra formació ja teníem
un programa". D'aquí va néixer
la cita i la cohesió d'un grup que,
amb canvis, ha mantingut la seva
presència i sobretot el seu caràcter.

Ràdio amb contingut
Les Dones Reporteres comencen
i ho fan amb les idees clares. Hi
ha un biaix clar. No fan una ràdio
qualsevol sinó amb un contingut
intrínsec: ràdio amb vocació de

generar debat. Recorden enriolades com al principi hi havia qui
associava un programa en femení
a cuina, cures i família però el grup
que acaba tirant endavant ho fa
d'acord amb una mena d'ideals
que són els que celebren, ara, 10
anys de perseverança. I amb més
vigència que mai.
Expliquen les Dones Reporteres
que "som dones de totes les condicions, un grup en què hi entren
i surten dones i que volem donar
veu a les dones. Donem visibilitat a qüestions o col·lectius que
a la vegada la seva feina queda
amagada". La seva és doncs una
ràdio de fiscalització o denúncia. Pilar Gonzàlez-Agàpito, una
de les seves membres asseguren
que "busquem la igualtat, trenquem clixés, volem empoderar la
dona i denunciem les situacions
d'injustícia".
Les seves impulsores es veuen
amb corda per molts anys més de
donar veu a la dona.

09/05/2018 18:41

Ciutat

Un moment d'un dels programes de ràdio

Cedida

Punta de llança d'un moviment incipient
L'entorn de conscienciació en clau de gènere ha canviat molt al llarg de la dècada
de fer "ràdio amb ulleres liles"
Societat: Cugat Comas

Diuen les Dones Reporteres que
"ara fa deu anys que ens hem posat
les ulleres liles". Segurament un
plantejament des del punt de vista

Obertura 3-4 dones reporteres.indd 2

teòric o de treball en clau igualitària i de gènere com el seu és, avui
en dia, molt més habitual que 10
anys enrere. El feminisme viu una
mena de trencament d'ençà de la
irrupció del fenomen 'Me too' i va

viure un episodi del tot històric
el darrer 8 de març amb una mobilització sense precedents. En
aquesta perspectiva, el pòsit que
deixen deu anys de programes
"amb veu de dona" és evident que

09/05/2018 18:46
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representa una autèntica punta
de llança. "Nosaltres arribem a
les tecnologies de la informació
i als mitjans sense que existeixi
un relat de la dona, a tot arreu
s'imposa la visió masculina"; explica Lea Cornellana. "Dels mitjans hem criticat el contingut, el
llenguatge i la invisibilització de
la dona", explica Pilar Zarza. I ho
van fer abans de l'actual moviment, que no volen veure com a
volàtil sinó que esperen que sigui
de trencament.
Que una sèrie de dones no periodistes portin deu anys fent de
reporteres en clau de dona significa fins a quin punt el marc social imposa. "Les coses s'han de
canviar, sempre en sentit positiu
però per invertir el relat que s'imposa. El poder és sempre masculí i s'expressa com una noció
masculina". La tasca de Dones
Reporteres, expliquen, és "aportar
reflexió per anar avançant", raona
Montse Tubert.

Vocació de continuïtat
L'únic però a la trajectòria de
Dones Reporteres que, exigents
com són, no desaprofiten per
mencionar, és la joventut. "Ens
costa consolidar-les i veiem que

On són els homes?
La majoria absoluta de les convidades de Dones Reporteres són,
en bona lògica, dones. I reconeixen que a les seves 'Infuxerrades'
–nom que van escollir perquè la Infusió sona més femenina que
el cafè, expliquen– quasi sempre hi ha només dones. No ho han
buscat però com passa sovint amb les entitats que treballen en
clau de gènere, sembla que l'altre sexe no s'hi hagi d'involucrar.
Tot i això, Dones Reporteres compta amb la col·laboració i suport d'una associació com Homes Igualitaris, establerta a nivell
de país però que no té base comarcal. Una entitat masculina,
precisament, per la igualtat real. Una igualtat per la qual, avui
en dia, cal comptar també la lluita LGTBI.

no tenim prou varietat generacional", expliquen. Però tenen ganes de seguir essent permeables
a noves incorporacions. Obertes
a noves incorporacions sempre

que, vegin, s'adiguin al corpus
ideològic que ha menat aquests
deu anys d'agitació radiofònica,
reflexió en clau de societat i suma
de barreres superades.

Més info
escanejant
codi QR

www.farmafree.es ·

Llic. Mònica Centeno Ortega
Rda. Alfons X el savi, 18-20
08301 Mataró

937 961 491
648 185 724
Obert de 9 a 22h 365 dies l’any

Obertura 3-4 dones reporteres.indd 3

Llic. Noemi Nogueras Escorça
C/Almeria, 77
08304 Mataró

937 985 008
626 802 030

·

C/Barcelona, 27

C.C. Mataró Parc, local 133

08301 Mataró

08304 Mataró

937 907 835
606 464 037

937 414 406
671 634 902

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any
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Casals
d'estiu
Una elecció per a les nostres filles i fills:
què voleu fer aquest estiu?
L'oferta de campus, casals i cursos és àmplia i toca diferents àmbits

L'estiu comença, a moltes cases, setmanes abans
de Sant Joan. És quan es formula la pregunta: què
voleu fer aquest estiu? Amb encara bona part del
tercer trimestre per endavant arriba el moment que

filles i pares facin la tria de a què dedicaran el primer
mes de les vacances. Es pot fer una elecció en clau
de formació, de diversió, en funció de les amistats.
Però és, en essència, una elecció per als fills i filles.

CASAL ESTIU
DE ROBÒTICA I
PROGRAMACIÓ
CREACIÓ I DIVERSIÓ!

1
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Un campus de
patinatge i molt més
La primera edició d'Enrolla't, a
Valldemia, permet una sortida estival per
a la passió de cada cop més nenes i nens
El patinatge a Mataró està en efervescència i va
molt més enllà d'una moda. Cada cop més nenes i
nens el practiquen i ara els arriba una oportunitat
de seguir el primer tram de vacances sobre rodes
gràcies a l'Enrolla't, el campus que té el patinatge
com a eix i base.

Raquel Albaladejo a la direcció

Les millors
setmanes de l'any,
sobre rodes!
s

Amb la direcció de Raquel Albaladejo, tota una autoritat en aquesta disciplina, Enrolla't proposa un
campus en el qual també hi entren tastets d'altres
esports, sortides d'un dia, jocs d'aigua, visites d'altres
campus, dansa o gimnàstica esportiva. Amb les immillorables instal·lacions de Valldemia i amb vocació
de permetre a les desenes i desenes de patinadores
locals de passar un estiu de diversió i formació en
allò que més els agrada. Enrolla't permet que el patinatge sigui l'eix sobre el que tot un campus vehiculi
l'afició a anar sobre rodes de les nostres filles i fills.

PUS”
M
A
C
L
e
‘’
del 25 de juny al 20 de juliol

Molt més que patinatge al Campus 2018!
al Col·legi Maristes Valldemia
per a nens i nenes de P4 a 2n d’ESO

Contacte

whatsapp: 646855151 (Joan)
valldemia.serveis@maristes.cat

preus

TOT EL CAMPUS (4 setmanes)
Complert : 295 €
Matins : 220 € | Tardes : 90 €

PER SETMANES

Complert : 100 €
Matí : 80 € | Tarda : 30 €

Sortides, obsequis, activitats, festival final de curs... | Possibilitat de menjador, permanències...

9
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Aprendre un idioma
a mida amb Idiomes
Mataró
L’acadèmia està especialitzada en classes
particulars '1 to 1' per tal de treballar el
que necessiti l’alumne i aconseguir una
progressió més ràpida
Adaptar-se a les necessitats de l’alumne i oferir
una formació a mida és el que es pot trobar a l’acadèmia Idiomes Mataró. Es tracta d’un centre situat
al Camí Ral que des del 2013 treballa centrant-se a
oferir serveis personalitzats de qualitat durant tot
el dia i per a totes les edats. Actualment ofereixen
classes particulars (1 to 1), classes en parelles (1 to 2)
i d’altres en grups de fins a un màxim de 6 alumnes.
Al centre d’idiomes s’hi pot estudiar anglès, francès,
alemany, català i castellà. A més d’aquests idiomes,
però, els alumnes també poden demanar estudiar
xinès, rus o altres.
Al llarg dels cinc anys de trajectòria del centre, han
pogut detectar que amb les classes individuals el
resultat d’aprenentatge és molt ràpid i eficaç. El

perquè és clar: els professors poden identificar el
que necessita aprendre l’alumne i ho treballen.

Quotes i packs
A part de l’opció d’assistir a classes setmanals durant

5
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tot el curs, posen a la disposició un servei personalitzat
per a aquells que vulguin fer un nombre concret de
sessions. Es tracta dels packs de 10 hores de classe,
les quals es poden distribuir al llarg de diverses setmanes al gust del client. Aquest servei és ideal pels
que estiguin preparant-se per examinar-se per un
títol o pels que necessitin aprendre un idioma per a
l’àmbit laboral i els negocis, per exemple.

Aquest estiu, aprèn i gaudeix
Pels nens i nenes que vulguin continuar aprenent
idiomes mentre gaudeixen de l’estiu, Idiomes Mataró
ofereix un Casal d’Estiu de matins, a més de cursos
intensius d’estiu per a joves i adults i de cursos de
reforç per a, per exemple, estudiants de batxillerat.

UN ESTIU PER
DOMINAR MILLOR

IDIOMES COM L'ANGLÈS

4
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Conciliació laboral
durant l’estiu
Els Casals d’Estiu i de setembre ofereixen
diversos serveis perquè els pares i
mares puguin organitzar-se el dia amb
més facilitats
Ara que el curs escolar està a punt d’acabar-se i
que l’estiu ja treu el nas, és el moment per a moltes famílies de plantejar-se quin estiu volen per als
seus fills i filles. Els Casals d’Estiu són la millor manera per garantir que els nens i nenes s’ho passin
bé i permeten, a més, conciliar els horaris amb la
vida laboral dels pares i mares. Solen durar quatre
setmanes, des de després de Sant Joan fins a tocar
de la Festa Major de Les Santes, i molts d’ells compten amb servei de menjador i de permanències per
posar-ho més fàcil a les famílies. A més, durant la
primera quinzena de setembre també es pot gaudir
del servei de Casals d’Estiu.

L’opció carmanyola
Per a tots aquells pares que necessitin deixar els fills
al casal més aviat o que no puguin anar-los a buscar
a l’hora de dinar, molts casals ofereixen l’opció d’arribar al casal més aviat o de deixar-lo a dinar amb el
servei de menjador.

A més, darrerament s’ha començat en alguns casals
a instaurar un servei de menjador més econòmic:
l’opció carmanyola. Aquesta consisteix en què les
famílies poden contractar el servei de càtering o
portar una carmanyola amb el dinar preparat de
casa. En aquest segon cas compten igualment amb
diversos monitors que els cuiden però, com que
porten el menjar de casa, el servei és més econòmic.

2
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CASALS D'ESTIU

Objectiu:
Viu un estiu únic
Fer nous amics, excursions, anar a la
platja i molt més és el que es pot fer en el
Casal d’Estiu que ofereixen algunes
associacions desvinculades de les escoles, com els esplais o caus
Durant el curs escolar realitzen cada dissabte unes
hores d’esplai de manera voluntària, però quan arriba l’estiu centren tots els esforços a organitzar un
Casal d’Estiu inoblidable. Estem parlant d’alguns
grups d’esplai i caus de Mataró que, quan arriba el
juliol, treballen realitzant un Casal d’Estiu adreçat
a infants de totes les edats. Amb aquests casals, els
nens i nenes podran sortir del cercle d’amistats fetes a l’escola i fer nous amics, a més de passar-ho
bé amb activitats, gimcanes, tallers, excursions, jocs
d’aigua i molt més.

Per a totes les edats
Els Casals d’Estiu d’associacions i entitats de lleure
sovint estan oberts als nens i nenes d’entre 3 i 16
anys, un ventall d’edats més ampli que pot facilitar
l’organització logística del dia a dia a les famílies
amb fills de diferents edats.

PER SORTIR DEL
CERCLE D'AMISTAT
S
DE L'ESCOLA I
PODER FER NOVES
AMISTATS

7
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ES MANTÉ EL TREBALL
DE VALORS
DE TOT L'ANY

Dels esplais als casals
Aquest és el cas de l’Esplai Olla de Grills, una
associació de lleure que cada estiu munta un
Casal d’Estiu. Encara que les edats dels nens
i nenes siguin molt diferents, segueixen tots
un Centre d’Interès comú, adaptant cada
activitat i sortida a l’edat del grup. En el seu
cas opten per anar a la platja dues vegades
a la setmana i intenten que els nens i nenes
aprenguin a través del joc la importància de
cuidar el medi ambient i la natura, descobreixin la cultura, la ciutat
i molt més.

Els valors
La cooperació, la cohesió, la importància
de compartir, de respectar, així com el foment de la creativitat,
l’expressió corporal i les arts plàstiques i
escèniques, són algunes de les coses que
es treballen anualment als esplais i caus.
Aquest treball de valors, però, es manté durant l’estiu a través de la realització de tallers,
gimcanes, jocs i activitats adaptades a cada
franja d’edat.

3
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Un gran ventall
d’opcions
Els infants i joves poden escollir aquest
estiu si volen anar a un campus esportiu,
a un Casal d’Estiu, aprendre art en els
casals més artístics, entre moltes altres
opcions
S’acosta el període de vacances escolars i és moment de començar a pensar si preinscriure els fills
i filles en una activitat o una altra. Hi ha els que es
decanten pel Casal d’Estiu de l’escola, el de l’esplai
o el cau, un campus esportiu, un casal per continuar
aprenent idiomes, un casal artístic per desenvolupar
la creativitat i moltes altres opcions. Sigui quina sigui
l’elecció, l’important és aprendre i gaudir durant les
vacances d’estiu: al juliol, l’agost o la primera quinzena de setembre.
Tot i que els Casals d’Estiu solen durar quatre setmanes, des de Sant Joan fins a la Festa Major de Les
Santes, algunes famílies volen marxar de vacances
al mateix temps i conciliar-ho tot no és fàcil. És per
això que molts Casals d’Estiu ofereixen la possibilitat d’inscriure’s a les seves activitats durant només una, dues o tres setmanes. D’aquesta manera,
el Casal d’Estiu es pot adaptar a les necessitats de
cada infant i jove.

Uns campaments o colònies
Pels que vulguin fer un pas més enllà i marxar una o
dues setmanes fora, també es poden decantar per les
colònies i campaments organitzats per esplais, caus
o des de la Generalitat, entre d’altres. Mentre que les
colònies solen tenir lloc en una casa de colònies i els
seus monitors organitzen jocs, tallers i activitats al
voltant d’un Centre d’Interès, els campaments solen
comportar una experiència més aventurera: uns dies
dormint en tenda de campanya i cuinant el menjar
a l’aire lliure, tot combinat amb jocs i activitats. Es
tracta d’uns dies per conviure amb altres nens i nenes, viure una bombolla de diversió i nous valors.

2
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Aprenentatge en els
valors del hockey
L'Stage Iluro HC Estiu 2018 està dirigit a
qualsevol nen o nena de 3 a 18 anys que
vulgui iniciar-se o perfeccionar-se en
aquest esport
Ofereixen tres Stage adaptats a cada edat:
• Stage Menuts Multiesportiu per a nens i nenes dels
3 als 6 anys on s’introduirà la iniciació al hockey i
altres esports col·lectius, tot dins d’un ambient lúdic
on l’element principal és la diversió. El programa
didàctic el porten professionals de l’ensenyament.
• Stage Mazon Hockey per a nens i nenes dels 7 als
14 anys on es realitzaran entrenaments diaris de 3
hores que es complementaran amb diverses activitats lúdiques que faran més enriquidora l'estada al
Stage. L’objectiu és la millora del nivell de hockey de
tots els participants, i donar les pautes necessàries
per a tots aquells que vulguin iniciar-se al hockey.
• Stage Perfeccionament Mazon Hockey destinat a
jugadors/es de 15 als 18 anys. Busquem la formació
integral dels participants amb entrenaments tècnics,
tàctics i físics que aniran complementats amb sessions teòriques i sessions de vídeo.
A tot el programa setmanal de l'Stage s’hi sumen activitats lúdiques com sortides a la platja, a la piscina,
acampada al Club, torneig cada tarda i excursions cada
dijous. Aquest 2018, visitarem Montseny Aventura,

TRIA UN ESPORT
AMB VALORS!
Illa Fantasia, Port Aventura i es realitzarà l'Olimpíada ILURO. El grup d’entrenadors volen fomentar la
diversió i l’amistat, acompanyats en tot moment de
música i activitats socials. El patrocinador, Mazon
Hockey, facilitarà obsequis als nens i nenes.

6
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Plànol orientatiu
Casals d'estiu
8 Fitness Factory
9 Patinatge Valldemia

2 Salesians Mataró

10 Escola Vela Mataró

Puig i Cadafalch, 80

La Riera, 122-124

Port de Mataró

3 Esplai L'Olla de Grills
Carrer d'en Moles, 27-29

4 Bulder Planet

Antoni Capmany 62 bis

5 Idiomes Mataró
Camí Ral, 318

6 Hockey Iluro
Galicia, 180

C

Camí Ral, 39

1 Teens Center
Iluro, 64

Rd

A Vilassar de Mar

Av. Pres
ident Com
panys

A Mataró

MATARÓ

1 Edukem-nos

Montevideo, 65
A Cabrera de Mar

2 Escola Pla d'Avellà
Burriac 33

7 International House
Balmes, 29
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Agenda
Guia cultural

EL ÚLTIMO TRIBUTO,
RECORDANT EL GRUP MÍTIC
Dissabte

12

de maig
Cicle Concerts Tribut.
23.30h //
Sala Privat (c. Francesc
Layret, 16. Mataró) //
Entrada: 6 euros.

P

ocs grups van marcar tant
la generació dels joves dels
80 i 90 com El Último de la Fila.
Segurament pel fet que Manolo
García i Quimi Portet van decidir
seguir per separat les seves
carreres, el grup manté una
influència quasi de llegenda
en famílies senceres. La seva
música mereix tracte reverencial i recuperar-la, lustres
després, sempre és un exercici
suggerent. Per això, aquest concert té tots els números per ser
un dels més especials del cicle.
Serà la penúltima nit de El Último.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
'Gessamí Boada'

MÚSICA //
Cantània: 'Partícules'
Dies 11, 12 i 13 maig / Dv. 20h,
Ds. 12, 16.30 i 20h, Dg. 12 i 18h
/ Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Entrada: 5€.
14a edició d'aquest projecte pedagògic musical. Concert a càrrec
dels alumnes de 5è de primària
d'escoles de Mataró i Argentona,
acompanyats d’una formació de
vuit instrumentistes professionals.

Carles Belda
Dissabte 12 maig / 20h / Agrupe
(passatge Pou d'Avall, 1. Mataró)
/ Preu: 5€.
El cantautor mataroní presenta
nou disc "Manxa enrere".

Estúpida Erikah
Dissabte 12 maig / 21h / Convent
de Les Clarisses d'Arenys de Mar
Folk melancòlic, concert de Lluís
Bòria en el seu format més acústic i íntim.

Pedro Peligro

Locoplaya

Divendres 11 maig / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa.
Des de Cádiz, fusió de rumba, energia i positivisme.

Dissabte 12 maig / 22h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Bejo, Don Patricio i Uge formen
aquest trio de rap canari.

Agenda 1820.indd 2

Diumenge 13 maig / 12h / Passeig
Pau Claris, 25 (Mataró) / Gratuït
Vermut musical amb la jove cantant
i compositora nascuda a Mataró.

Monogràfic The Beatles
Diumenge 13 maig / 12h / Les
Esmandies. Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Un passeig per les cançons més
rellevants dels Beatles, a càrrec
de Natural Rock.

Concert de música de cambra
Diumenge 13 maig / 19h / Espai
Cultural Can Bisa (C. Montserrat,
8. Vilassar de Mar) / Preu: 9€.
Concert amb obres de Weber &
Copland, a càrrec de l’Orquestra
de Cambra Sant Cugat, i amb Juan
Pardo, clarinet solista.

09/05/2018 13:07
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nda

TEATRE /

MÚSICA /
JazzClap
Dijous 17 maig / 21.30h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant. + sopar: 12€. Taq.: 5€.
Jam Session amb Joan Pau
Cumellas, conegut internacionalment per la seva habilitat amb
l’harmònica diatònica.

'Dones com jo'
Diumenge 13 maig / 19h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Ant: 8€. Taq: 10€.
Comèdia dramàtica de Pau Miró, a
càrrec de la Cia. GEAtre. Espectacle
solidari amb GEA XXI (associació
d'ajut humanitari).

Concert Nº 3 per violí en Sol
major de Mozart
Divendres 18 maig / 20.30h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 17€. Reduïda: 15€.
Concert a càrrec de Joan Espina
(violí), EMMM i l'Orquestra de
Cambra Catalana.

Jp Bimeni & The Black Belts
Divendres 18 maig / 22h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Soul i Rhytm&Blues vingut de
Londres i amb origen a Burundi.

TEATRE I DANSA //
Dia de la dansa
Dissabte 12 maig / 12h / Plaça
Picasso (Vilassar de Mar)
Escola de ball Changó, Escola de
Dansa Madó i Vine i Balla.

'Taula rodona. La joia de ser
catalans'
Diumenge 13 maig / 18.30h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
De Pere Calders i Victor Alexandre,
a càrrec del grup de teatre El
Tramvia del Foment Mataroní.

Kid Hyena
Divendres 18 maig / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa.
Una barreja de cultures musicals
amb cançons dinàmiques, percussió corporal, claqué, etc.

Agenda 1820.indd 3

Insòlits: 'La casa del darrere'
Diumenge 13 maig / 19h / Centre
Moral (Rbla. Francesc Macià, 57.
Arenys de Munt) / Taquilla inversa.
Versió teatral del diari d'Anna Frank
a càrrec de la Cia. La immortal.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 11 maig / 17.30h: El
conte de la rotllana "Sóc la supermosca!", de Tedd Arnold.
Dimecres 16 maig / 17.30h: Art Time:
'El somni de Marc Chagall', d’Alberto
Urcaray. Conte i manualitats.
Dijous 17 maig / 17.30h: Els dijous
a la biblio: 'La bella desperta', de
Vivim del cuentu.

Biblioteca Antoni Comas (C.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 11 maig / 18h: Tallers
a la Biblio: 'Un tres en ratlla a la
butxaca!' per infants de 5 a 8 anys.
Dissabte 12 maig / 11h: Cinema infantil en català 'Vaiana'.
Dimecres 16 maig / 18h: Contes del
món: 'Aigua'.

09/05/2018 13:08
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TAULA RODONA /

XERRADA /
Vermut jove amb Pau Llonch

'Singularitats naturals del
Maresme'

Dissabte 12 maig / 12.30h /
Òmnium Cultural (C. Argentona,
59. Mataró)
Trobada amb l’activista i cantant
Pau Llonch. Parlarem sobre la seva
trajectòria i sobre temes d’actualitat política i social.

Dilluns 14 maig / 19.30h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró).
Per conèixer la riquesa i els espais naturals de la comarca del
Maresme: flora, fauna, boscos i mar.

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)

XERRADES I LLIBRES /

Divendres 11 maig / 18h: Laboratori
de lectura: 'Naturalistes', per a
nens/es + de 7 anys. 18h: Club dels
Setciències. 'Descoberta dels parcs
naturals: l’impacte ecològic d’internet', per a nens/es de 8 a 12 anys.
Dissabte 12 maig / 12h: Storytime
for babies. L’hora del conte en anglès: 'A Present for Granny'.
Dimarts 8 maig / 18h: L'hora del
conte: 'Ara em dic Joana: una història tendra sobre el gènere i l'amistat', a càrrec de Cia. Retocs.

'Els valors de l'Islam i la
radicalització'
Divendres 11 maig / 19h / Sala
d’Actes de la Fundació Iluro (c.
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de la Comunitat islàmica de Mataró Alouahda.

CI-FI Club
Dimarts 15 maig / 19h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària de ciència-ficció,
amb l'obra 'La fi de l'eternitat',
d’Isaac Asimov.

'L'Europa de Luter (1515-1555)'
Dijous 17 maig / 18h / Saló de
Pedra (c. Gran, 62. Argentona) /
Socis gratis. No socis 5€
Conferència d'Àngel Casals, catedràtic d'Història moderna de la
UB. Aula d'Extensió Universitària.

Projecció: 'El viatge de l’Unai'
Dijous 17 maig / 19h / Casa Capell
(Passeig Orfeó Mataroní, 15. Parc
Central, Mataró) / Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
La història real d'un nen de deu
anys, en un viatge extraordinari
de 15 mesos al voltant del món.

Tastets Culturals al Mercat
Dissabte 12 maig / 11h / Mercat
de la Plaça Gran (Mataró)
Sessió de contacontes per a infants a càrrec de Buc de Llibres.
Organitza: UBM.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 12 maig / 18h / Nau Gaudí
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques.

'Grans Dames del Hollywood
Clàssic – Part 1: 1930-1940'

TALLERS I CURSOS //

Dimarts 15 maig / 18h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències 'Grans herois i grans dames de Hollywood'
a càrrec d'Albert Beorlegui, advocat, periodista i expert en cinema.

Taller experimental de paper
artesanal. Nivell I Adults

'Ombres, llum i color'

'La España de las ciudades.
El Estado frente a la sociedad
urbana'

Diumenge 13 maig / 12h / Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar, amb història, joc
de pistes i taller.

Dimecres 16 maig / 19.30h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Presentació del llibre de Josep M.
Martí Font.

Buc de contes

'El Maig del 68 i les dones'

Dimecres 16 maig / 17.30h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Tot el que sé
de la caca' de Jaume Copons i
Mercè Galí.

Dimecres 16 maig / 19h / Can
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Xerrada a càrrec de Marina
Subirats, sociòloga. Organitza:
Dones Reporteres de Mataró.
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Dissabte 12 maig / De 10 a 18h /
Can Fugarolas (c. Tolón, 8. Mataró)
/ Preu: 65€ (material inclòs).
Aprenentatge de la formació dels
fulls de paper.

Cicle d’Art Sonor
12, 19 i 20 maig / La Destil·leria
(Camí Ral, 282 - 284. Mataró) /
Preu: 9€/mòdul, 32€/4 mòduls.
Concerts: Taquilla inversa.
Dissabte 12: 10 a 12.30h, Masterclass
'Introducció a l’art sonor' (teòric).
13h, Performance amb Laura Llaneli.
13.30h, concert de música experimental amb Lina Lab. 17.30 a 19.15h,
Workshop 'poesia fonètica i sonora'
(teòric i pràctic). 19.30 a 20.30h,
Projecció de cinema sonor Opera
for a Small Room.
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SOLIDARITAT /
5a Caminada Arboç
Diumenge 13 maig / 9:30h /
Passeig del Callao (Mataró) /
Adults: 5€. Infants -8 anys: 3€.
Caminada Solidària de l’Escola
d’Educació Especial l’Arboç de la
Fundació El Maresme. Recorregut:
10km al llarg del Passeig Marítim.

FESTES I FIRES //

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

RUTES I VISITES //

23a Fira de Dibuix i Pintura

La Casa Coll i Regàs

Dissabte 12 maig / De 10 a 21h /
La Riera (Mataró)
Fira-mercat d'art al carrer.
Organitza: Unió Botiguers de
Mataró.

Dies 11, 12, 13 i 17 maig / Dv. i ds.
18 a 20h, dg. i dj. 12 a 14h / Casa
Coll i Regàs. Fundació Iluro (C.
Argentona, 55. Mataró) / Preu:
6€. Reserva: 682156765 i visites@
casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arquitecte Puig i Cadafalch.

Festes de Primavera
Dies 12 i 13 maig / Barri de
Rocafonda (Mataró)
Teatre, música, tallers de batukada,
mostra de balls africans i dansa catalana i ball flamenc, entre d'altres.
Dissabte a les 22.30h, correfoc amb
les Diablesses i el Drac de Mataró.

Els fortins de Mataró
Dissabte 12 maig / 9.30h / Des
de l'Estació de Rodalies Mataró
Ruta guiada per descobrir uns elements del nostre litoral que formen
part de la memòria històrica.

Vidmar Festival
Dissabte 12 maig / D'11 a 21h
/ Espai Cultural Can Bisa (C.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
Exposicions, tallers, presentació
de projectes musicals i artístics,
il·lustració, fotografia, pintura, actuacions i gastronomia.

Salve Iluro. La ciutat romana
a través dels sentits

Mostra d'entitats d'Argentona

Un tast d'art a Ca l'Arenas

Dissabte 12 maig / D'11 a 14h i de
17 a 20h / Plaça Nova (Argentona)
10,30h, Xocolatada. Exhibicions i
tastets de tallers, modalitats esportives, dansa, etc.

Dissabte 12 maig / 18h / Ca l’Arenas (c. d’Argentona, 64, Mataró).
Visita guiada per l’arquitectura de
la Casa Arenas, la figura de l’artista
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Dissabte 12 maig / 18h / Des de
l'Ajuntament de Mataró (La Riera,
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vestigis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Inauguració plaça Montse
Mompart
Dissabte 12 maig / 12h / Antiga
plaça Mare de Déu de l'Esperança
(barri de Molins, Mataró)
Parlaments i actuació musical.
14.30h, paella popular (5€).
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Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

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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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

INAUGURACIÓ /

INAUGURACIÓ /

Museu Obert

'Estimat estany'

Del 10 al 20 de maig / Comerços
de Mataró
Mostra d'Art als Aparadors de
Mataró. Organitza: Unió de
Botiguers de Mataró, Direcció
artística: Associació Sant LLuc,
Fundació Iluro i Col·lecció Bassat.

Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres 11 de maig a les 19.30h.
Obra recent de l'artista Carme
Riera, principalment peces de gran
format fetes amb estany.

'El silenci del traç'

'Ivan Floro. A to B'

'Cubs de Rubik'

Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar) / Inauguració:
diumenge 13 de maig a les 12h.
Fins al 17 de juny.
Obra d'Esther Viñals.

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 30 de maig.
Dos espais, escenes quotidianes
del món interior i exterior.

Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
/ Fins al 31 de maig.
Jocs d’enginy de la col·lecció de
Pedro Luis Muñoz.

'Catifes de ciment'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró).
Fins al 29 de juliol:
• 'Colita, perquè sí!': retroespectiva
de la fotògrafa catalana.
Fins al 23 de maig:
• 'Certamen de les Arts 2018':
Escola Pia Santa Anna.

'Sortir-se de la línia'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 20 de maig.
Visites comentades: ds. 12 maig
a les 19h i dg. 13 maig a les 12h.
Vuit projectes articulats a partir
de la idea d'errar.

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró) / Fins al 23 de juny.
El món de la rajola hidràulica.

'Ombres'
Centre Cívic Espai Gatassa
(C. Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró) / Fins al 18 de maig.
Fotografies de Carles Cuscó.

Núria Morón
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 31 de maig.
Exposició de dibuixos.

Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (c. Argentona,
64. Mataró). Fins a l'1 de juliol.
• Coincidències insòlites. Viladomat
i la tècnica.
• Dossier 1: Els colors del barroc
a les col·leccions del Museu de
Mataró.

'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.

ESPECIALISTES EN:
• Osteopatia per a adults
(ciàtica, migranyes, bruxisme)
• Osteopatia pediàtrica
(lactants i nens)
• Fisioteràpia
(massatges, drenatge limfàtic)
• Reeducació del sòl pèlvic
(incontinències, prolapses)
• Grups dirigits per fisioterapeutes
(hipopressius, higiene postural)
• NOU SERVEI: Dietètica i nutrició
· Preparació del part · Control dels nadons
· Trastorns del son · Traumatismes
· Migranyes i mals de cap · Alteracions cicle menstrual
· Posició durant l’embaràs · Lesions esportives
· Dolors musculars...
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Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró
T. 93 790 61 73

637 509 776

www.montserratcabre.es ·

·
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Exposicions
'Mirades'
Bar Cultural L'Altre (c. d'en
Xammar, 6. Mataró) / Fins al 31
de maig.
Fotògraf mataroní Ferran Gironès.

'Col·lecció Bassat. Escultures
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 14 d'octubre.
Vuit dècades d'art a través d'escultures de més de 30 artistes.

'Glass Path_'
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en
Palau, 32. Mataró) / Fins al 13
de maig.
De l'artista Aïda Gómez.

núm. 1820 de l'11 al 17 de maig de 2018

Exposició retrospectiva de l'artista mataroní Ricard Jordà (1943).

'Entre pops i sípies amb tub
i ulleres'
Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 17 de juny.
Mostra del fons marí, del fotògraf
Juan Vidal i la biòloga Teresa Coves.

'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.

'Mini-Retro'

'Fotografia. Una altre manera
de pintar'

Museu Arxiu de Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al 13
de maig.

C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 27 de maig.
De Joan Marlet.
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'Refugiats, per què?'
Biblioteca Municipal (c. Closens,
65. Sant Andreu de Llavaneres)
/ Fins al 21 de maig.
Exposició itinerant de FundiPau.

'Pregon desig: Miquel Barceló
a Josep Palau i Fabre'
Fundació Palau (c. Riera, 54.
Caldes d'Estrac) / Fins al 9 de
setembre.
Artista mallorquí Miquel Barceló.

'Posem fil a l'agulla'
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.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.
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Sèniors
Joventut segle XXI
En primer lloc, cal tenir en compte
l'asseveració, de l'home i la dona
fets a imatge i semblança de Déu, en
la que Déu és Amor, com de forma
majoritària és reconegut per totes
les religions.
En segon lloc l'observació d'una
creixent contaminació d'aquesta
imatge, per part d'una joventut
educada amb plantejaments materialistes, induïts per una societat
alienada, que no copsa la realitat
negativa del món del treball.
Treball afectat per l'atur i la precarietat, que
provoca
la joventut
ANUNCI
NITque
CULTURA
TOT.pdf

mancada de sortides vitals, es decanti majoritàriament, per omplir
el seu temps amb activitats d'oci i
de temps lliure, en lloc de fer-ho
aplicant el pensament crític per
adonar-se que la felicitat no costa diners.
L'antropòloga estatunidenca
Margaret Mead, manifesta que per
primera vegada, els joves són testimonis de la creació de la història,
abans que sigui censurada per les
generacions precedents.
Manifestació induïda per la seva
distinció de tres cultures diferents
en la transmissió del coneixement.
10/4/18en què
13:38els joves són
La1 primera

educats per la gent gran. La segona
en la qual joves i adults s'eduquen
entre ells. Finalment, la tercera i
l'actual, en la que els joves eduquen als adults
Actualitat, que des del món sènior, una propera tercera part de la
població, es pretén reconduir, recuperant un dels principis bàsics del
bressol de la democràcia de Grècia,
la de deliberar junts joves i sèniors,
en la creació de la història, associant
i barrejant la il·lusió i vitalitat dels
joves amb l'experiència i maduresa
dels sèniors.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Gent gran
ACTIVITATS //
'Els nenets, pastors nòmades
d'Iamàlia (Sibèria)'
Dimecres 16 maig / 18h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària. Conferència a càrrec
de Francesc Baylon i Trueba, llicenciat en antropologia.

'Les empreses de telèfon'
Dimecres 16 maig / 17h / Casal
Municipal de la Gent Gran de l’Havana (Camí Ral, 163. Mataró)
Conferència a càrrec de F. Xavier
Sánchez Moragas, especialista
en dret del consum del Servei de
Salut i Consum de l’Ajuntament de
Mataró. 16è cicle d’activitats formatives per a la gent gran.

CASALS //
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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.

UDP. Casal de gent gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Sortides: Dimecres 23 maig,
Cargolada a la Selva. • Activitats:
Tai-Txi (dill-dmc matí). Labors i
Patchwork (dilluns). Relaxació (dmt
i div tarda). Mandales (dmt tarda). Informàtica i Ping Pong (dmt i
div matí). Taller De Memòria (dmc
matí). • Juguem al Quinze (dij tarda). • Petanca (cada tarda). Melé de
Petanca (cada dill 9:15h). • SoparBall, penúltim dissabte de mes.

Casal de la gent gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.

Associació de gent gran La
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.

Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Sortides: Viatge a Itàlia del Nord.
5 dies, sortida 27 de maig (690€). •
Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17h. Sopar ball, segon dissabte
del mes. • Cursos i activitats: anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,

Mataró. Telf: 93.757.87.30.
· Musical: Actuació d'un grup de
cantaires de la Missa de les Santes.
Divendres 11 a les 17h. • Excursions:
Dijous 17 de maig, visita a Girona
en temps de flors "a bord del trenet" (preu 45€). Del 16 al 23 de
juny Gran Creuer dels Fiords (preu
1389€). Dimecres 4 juliol, sortida a
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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.

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

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: Carrer d'en Xammar, 11.
Formulari: totmataro.cat/agenda
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315 places d'aparcament gratuït davant l'Hospital

Destinar les antigues pistes dels exàmens de conduir a aparcament va ser proposta del PP

C.Comas

Després de vuit setmanes d'obres entrarà en funcionament la nova àrea que aprofitarà
les antigues pistes dels exàmens de conduir
Urbanisme: Cugat Comas

Trobar aparcament gratuït a la
vora de l'Hospital serà més fàcil a
partir d'aquest estiu. L'Ajuntament
acaba de licitar les obres per convertir les antigues pistes d'examinació del carnet de conduir, just
davant del centre hospitalari, en
més de 300 places d'aparcament.
El solar estava tancat i barrat i destinar-lo a sumar places d'aparcament va ser una idea inicial del PP
de Mataró. Per això dimarts, en la
presentació 'in situ' del projecte,
l'Alcalde David Bote va voler comparèixer amb José Manuel López,
president dels populars locals. A
inicis de juny començaran unes
obres d'adequació de l'espai que
tenen una durada prevista de 8
setmanes. Al final d'aquestes ja
entrarà en servei aquest nou espai,
il·luminat i amb un accés per als
vianants directe a la vorera oposada de l'Hospital mentre l'entrada
i sortida rodada es mantindrà a
mitja corba del Carrer de Galícia.

Espai important
Les antigues pistes ocupen més
de 17.000 metres quadrats en un
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polígon que es va reordenar urbanísticament recentment i que
acull també les instal·lacions de
l'Iluro Hockey Club i els terrenys
on s'alçarà el futur Centre d'Adopció d'Animals de la ciutat. El planejament urbanístic es va fer per

80.000 euros
d'inversió

possibilitar, a mitjà termini, l'ampliació de l'Hospital que "saltarà"
de vorera i la reubicació del camp
de futbol de la UD Cirera. En espera
del desenvolupament del sector,
la reconversió de les pistes són a
provisional.

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

Arxiu

Les obres a fer són de poca envergadura. S'enderrocarà la
caseta i la rampa existents, es retirarà i substituirà el reixat
metàl·lic de tancament que no estigui en bones condicions i
es demoliran i pavimentaran de nou els trams de calçada que
estan en mal estat per l’acció de les arrels dels arbres, per tal
de crear la zona d’aparcament, que tindrà capacitat per a 315
vehicles. Els parterres i zones verdes es mantindran després
de fer una esbrossada. Les places de pàrquing es marcaran i
per requeriments de seguretat s'instal·larà il·luminació amb 8
columnes de projectors LED. El pressupost del total no arriba
a 80.000 euros.
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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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El Tecnocampus puja a 15 postgraus i màsters

L'oferta d'estudis post-universitaris és cada cop més extensa a la universitat mataronina

Arxiu

El màster d’atenció integrada, cronicitat i envelliment, la principal novetat de l’oferta
feta pública, per la que es premia amb descompte la inscripció ràpida
Tecnocampus: Redacció

El TecnoCampus ha obert el període de preinscripció als postgraus
i màsters que impartirà el pròxim
curs 2018-2019 amb un total de 15
cursos, una xifra ben mataronina.
L’oferta la conformen dos màsters
universitaris oficials, que permeten, si l’estudiant ho desitja, iniciar
el camí cap al doctorat, i un total
de tretze títols d’especialització
professional: tres màsters propis
i nou postgraus. En cas de formalitzar la preinscripció abans de
l'11 de juliol, l’alumne obtindrà
un 5% de descompte acumulable. Com a novetats d’aquest any,
destaca el Màster Universitari en
Atenció Integrada en la Cronicitat
i l’Envelliment, que recull l’experiència de les tres edicions del
Màster Universitari en Cronicitat i

5
En cas de formalitzar la
preinscripció abans de l'11
de juliol, l’alumne obtindrà un 5% de descompte
acumulable.

Tot ciutat tcm.indd 2

Dependència i hi afegeix un nou i
innovador enfocament. L’objectiu
fonamental d’aquest màster és
formar professionals de la salut en
l’àmbit de les malalties cròniques
i l’envelliment, amb orientació a
la recerca.
El pròxim curs acadèmic s’inicien també noves edicions de
tres màsters propis: el Màster

en Indústria 4.0, organitzat amb
l’Escola Estudis Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicacions
de la UOC, 100% online; el Màster
en Entrenament Personal i
Readaptació
Fisicoesportiva
i el Màster en Atenció a la
Persona en Situació d’Urgència
i/o Emergència, en modalitat
semipresencial.

Potents en l’àmbit
El solar
de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul
sanitari

Arxiu

L’oferta es completa amb cursos de postgrau de l’àrea de salut com el d’Atenció al Pacient en el Procés Quirúrgic, amb la
col·laboració de l’Hospital Universitari Trias i Pujol; el Postgrau
en Ferides Cròniques; i la 5a edició del Postgrau en Seguretat
del Pacient, 100% online.
Cal destacar també que enguany se celebrarà la 9a edició del
Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació, la 4a edició
del Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital i la 3a edició
del Postgrau en Comptabilitat Financera. Dins l’àrea de Mitjans
Audiovisuals, aquest curs es realitzarà la 3a edició Postgrau
en Guió i Direcció d’Actors en col·laboració amb Inicia Films.

08/05/2018 10:45
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El solar on s'ha d'alçar la Casa
de la Cultura serà un pàrquing

Cau un grup per robar
més de 285.000
euros en joieries

L'Ajuntament, decidit a satisfer una de les
reivindicacions de la Taula del Comerç

Havien actuat a Mataró,
entre altres ciutats

A la cantonada entre els carrers Miquel Biada i Tetuan fa tres
anys que hi ha un solar, veí del
seu germà gran uns metres més
enllà. PUMSA va fer el 2015 les
obres d'enderroc de les naus per
fer espai a la que havia de ser la
reconstrucció de la nau de Can
Fàbregas i de Caralt que hi havia
d'acollir la Casa de la Cultura de
Mataró. Un rètol testimonia, encara ara, aquest projecte que anava relacionat amb l'operació d'El
Corte Inglés i que –per tant– està
aturada de fet i suspesa judicialment. Aquest solar, però, reobrirà
en els propers mesos convertit en
un aparcament rotatiu en superfície que, de forma provisional,
ajudi a augmentar les places d'estacionament per a una zona propera al Centre. Aquesta proposta
va sorgir de la Taula del Comerç i
l'Ajuntament l'ha acceptat, si bé
encara no s'ha tramitat.
L'adequació del solar com a
aparcament requerirà, informen
des de l'Ajuntament, d'unes petites

obres d'adequació. En aquests moments encara no està aprovat el
projecte pertinent. Encara no s'ha
concretat el nombre de places que
es podrien ubicar al solar, que podria ser d'una cinquantena.

Aprofitar el carril Bus
El futur aparcament seria rotatiu en superfície i no seria l'única
aposta per augmentar les places
d'aparcament en aquesta zona,
molt concorreguda en hores comercials i també les nits de cap de
setmana per tenir una gran concentració de locals de restauració.
L'Ajuntament també s'ha fet seva
la demanda d'habilitar el carril
bus del Carrer Biada i altres vials
com a zona hàbil d'aparcament
en l'horari en el que ja no hi han
de circular, precisament, autocars.
Aquestes dues mesures per
augmentar la capacitat de places
d'aparcament s'emmarquen en
la Taula del Comerç i també en la
preparació del Pla d'Impuls del
Centre.| Cugat Comas

El solar que s'habilitarà com a aparcament

Tot ciutat aparcament + joiers.indd 2

Daniel Ferrer

El grup en accióp

Cedida.

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat que havia robat més de
285.000 euros en joieries d'arreu
de Catalunya. La policia catalana ha detingut 8 persones –cinc
homes i tres dones- per un total
de nou robatoris amb força i cinc
furts en establiments de joieria
de Tarragona, Girona, Mataró i
Barcelona.
Els assalts s'havien produït a
finals del 2017 i l'organització criminal seguia un mateix 'modus
operandi': tenien com a objectiu
les joieries ubicades en centres
comercials i actuaven a les franges horàries amb menys afluència
de gent per cometre els robatoris,
generalment al migdia i primera
hora de la tarda. Entre tres i sis persones del grup entraven en el local
de forma esgraonada per tal de no
alarmar els treballadors. Un cop a
l'interior, mentre els uns distreien
els dependents els altres ho aprofitaven per violentar els expositors
de l'establiment o furtaven les joies exposades a l'abast del públic.
Un cop les havien aconseguit
marxaven ràpidament de la joieria sense que -en la majoria dels
casos- els treballadors s'haguessin adonat del robatori. | Red-ACN
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NUEVO SERVICIO ODONTOPEDIATRÍA Y ORTODONCIA

Camí de la Geganta, 93 - MATARÓ /// C. Gatassa, 6 - MATARÓ

més anàlisi a www.lariera48.cat

LA RIERA 48
Mataró Parc: la cançó de l'enfadós
Opinió: Joan Salicrú

Sovint, la política mataronina
consisteix a donar voltes sobre els
mateixos temes sense acabar de
definir-se mai del tot. L’ampliació
del Mataró Parc és un d’aquests
temes. Se’n va començar a parlar
poc després de la inauguració del
complex, l’any 2000, i de fet el 2004
l’empresa promotora va presentar
a l’Ajuntament l’únic projecte oficial d’ampliació registrat.
Durant aquests tretze anys, l’actitud del govern municipal ha estat
dubitativa i cap d’ells ha arribat a
prendre una decisió definitiva. El
govern que va rebre la proposta
oficial, el tripartit 1 de Joan Antoni
Baron, no va tirar-la endavant perquè Esquerra no en volia ni sentir
a parlar, agafant-se al mantra de
“la xucladora” que podia suposar
un Mataró Parc ampliat pel comerç
del centre de la ciutat.
Amb el canvi de govern, el 2011,
l’alcalde de CiU Joan Mora -i sobretot el seu regidor de Promoció
Econòmica, Miquel Rey- van agafar
el toro per les banyes i van estar a
punt d’estampar la seva signatura
en un acord d’ampliació. Consta
que fins i tot estava coreografiada
la roda de premsa en què s’havia de

Tot 4 opinio salicru 1p.indd 2

presentar el projecte. La negativa
-a última hora- de Tomás Olivo a
assegurar que les noves botigues
no serien inferiors a 2.000 m2 va
frustrar finalment l’acord.
El 2015, l’alcalde socialista David
Bote pren el relleu en el marc d’un
acord PSC-CiU. De seguida du a
terme un dinar amb Tomás Olivo a
l’Hispània per dibuixar l’operació.
Però els equilibris interns entre
CiU i PSC acaben bloquejant la
qüestió. La resposta oficial la dona,
el gener de 2017, la regidora Núria
Calpe, explicant que el Mataró Parc
pot ampliar-se en els 11.000 m2
de la seva propietat que estan en
sòl urbanitzable. I que, com que
el planejament urbanístic de la
zona ha estat tombat en diverses
ocasions i es troba actualment
suspès, caldria aprovar-lo de nou
abans de donar la llicència d’obres
i d’ús a l'ampliació.
Un any i quatre mesos després
de la compareixença de Calpe, la
seva successora socialista, Núria
Moreno, va comparèixer davant els
mitjans per explicitar exactament
el mateix (tot i que semblés una
gran novetat): un informe extern
avala la necessitat de modificar el
Pla General d’Ordenació Urbana
per a possibilitar que l’empresa
de Tomás Olivo pugui ampliar-se
en els 11.000 m2 que ja són de la

seva propietat (la modificació del
planejament de la zona s’ha de fer
sí o sí, perquè sinó tota la pastilla
C1 “Cirera Nord” està en un llimb
legal). Però la regidora i l’alcalde
David Bote no van voler aclarir
–per tàctica, per precaució?- si
el seu govern té voluntat política
d’impulsar l’ampliació més profunda, en la línia del que vol Olivo.
En compte d’això, passen la pilota
a l’empresari murcià, a qui demanen que presenti un projecte
d’ampliació definitiu.
Els propers mesos, doncs, el govern municipal sembla que portarà la modificació puntual del Pla
General per legalitzar la situació de
la zona. Però encara no sabem si hi
ha interès real per part del govern
municipal d’ampliar el Mataró
Parc i el tema amenaça d’arribar
a la propera campanya electoral
de la mateixa manera que va començar el mandat: en ‘standby’ (o
és que el govern busca arribar a
les eleccions per plebiscitar-ho?).
És, francament, “la cançó de l’enfadós”. Que podria acabar amb
la retirada de l’oferta per part de
Tomás Olivo, repetint-se el mateix
que ha passat amb El Corte Inglés:
una empresa privada, farta de les
vacil·lacions del govern municipal,
acaba refredant el seu interès inicial. Veurem.
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Ciutat

Milloren el Circuit
municipal de BMX

Apunts
psicològics
Eufòria /Senzillesa /
Fortalesa/

Són persones agradables. És una
qualitat interior que va contra el
narcisisme. És una forma de ser
molt servicial, a vegades.

EUFÒRIA ve del grec eu: bo i foros:
portar. És una emoció momentània: Estàs molt eufòric! es diu,
Quantes persones preveuen una
eufòria (cap de setmana, festes,
etc.) i queden ben decebudes. És
un sentiment d'esclat de joia, un
moment dolç de la vida. Ve de fora.
Altra cosa és l'entusiasme que ve
de l'interior. És més constant i molt
més estimulador. En un moment
d'eufòria no s'ha de prendre cap
mena de decisió: El cap està en el
cel i el cor batega fort. El contrari
d'eufòria és la pertorbació.

FORTALESA és un estat d'ànim
interior. De saber lluitar. Sentir-se
forts, viure amb energia per afrontar qualsevulla dificultat. I sentir-se
és bo sempre que se sàpiga portar.
Vanagloriar-se, que es pot dir, pot
significar molt d'orgull; escollit i
veure els altres amb ulls de superioritat. Això és tòxic. La fortalesa,
certament, és un constitutiu de la
persona. Un hi neix i també s'hi fa.
Totes les emocions s'han de conrear
i cultivar. Són donades i cal elaborar-les si una persona vol madurar,
ser social i sobre tot ser feliç.

SENZILLESA és un estat emocional on l'ésser humà viu interiorment i ho expressa exteriorment. Una forma de viure sense
massa ambicions, ni exigències.

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
tot mataro mida 2.pdf

www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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El circuit

ACN

S'ha adequat la instal·lació
elèctrica i millorar la
il·luminació
L’Ajuntament ha adequat la
instal·lació elèctrica i ha millorat
la il·luminació del Circuit municipal de BMX .Les obres han tingut
lloc entre el febrer i l’abril i han
comptat amb un pressupost de
més de 35.000 euros.
Les actuacions han consistit en
la instal·lació de projectors d’halogenurs metàl·lics de 1000 W a
les columnes existents per incrementar el nivell d’il·luminació i
en enderrocar els antics vestuaris
d’obra, que estaven en desús pel
mal estat de conservació i que no
complien les condicions mínimes.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

NOVEDAD!

2P GRESS ARGENTONA 1820.indd 2
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De l'11 al 17 de maig de 2018

!!
El Mataró Parc Dori Dori Boet aconsegueix el campionat
de Copa Catalunya a la Final a 4 de Viladecans

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ •
• RIERA, 17 · MATARÓ •
www.win333mataro.com
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MINUT ZERO

Opinió

Cugat Comas
Periodista

A menys de dues hores
La USAP de Perpinyà, l'altre "més que un club" ha tornat
Diumenge passat a la tarda, mentre
la majoria dels mortals addictes a
l'esport per televisió feien temps
per esperar un clàssic barroer com
va ser el Madrid-Barça, a casa i mitjançant dreceres de pàgines web
vaig ser testimoni del retorn de la
USAP a la primera divisió francesa,
la millor lliga de rugbi del món –diuen– o de l'Hemisferi –dic.
Bé, el fet és que la USAP va tornar
per la porta més gran de totes a una
divisió de la qual mai hauria d'haver baixat. Quatre anys després.
Havent purgat els pecats. I amb una
afició embogida com mai abans.
Qui hagi anat per la dita Catalunya
Nord, i més enllà de Perpinyà, sobretot en molts pobles, sabrà del
que suposa l'equip dels colors sang
i or per a aquella terra. En futbol i
aplicant-ho a l'Estat del sud dels
Pirineus, podríem dir que l'equip
català havia estat un Athletic de
Bilbao –sempre a Primera– campió,
molt arrelat i respectat bo i ser de la
zona més llunyana emocionalment
i econòmicament de la capital, com
si de l'última capital d'Extremadura

es tractés seguint el joc comparatiu.
La USAP és un club diferent.
N'hi ha prou amb anar-lo a veure
per comprovar-ho. Identificat amb
la seva gent, essencialment un club
formatiu i amb l'ovalada un joc
amb una llegenda que identifica el
seu joc amb un plus, un valor afegit, una gran voracitat durant dècades, fins i tot associada a l'agressivitat. Als rivals els partits se'ls fan
llargs a l'Aimé Giral.
Anomenat alguns cops com el
Barça del rugbi o l'altre "més que
un club" dels catalans, el retorn
a dalt estaria bé que anés acompanyat amb un recosir relacions
amb el rugbi que hi ha al sud dels
Pirineus. Cal reclamar a la USAP
que ara, que torna a ser a lloc,
se'n recordi de com d'ampli és el
seu radi d'influència i que aprofiti
aquesta tirada perquè la injecció
de moral, les emocions i les llàgrimes de diumenge no s'eixuguin
com un bassiot amb la calorada.
El millor rugbi del món truca a la
porta. I està a menys de dues hores
de Mataró.

El Personatge David Minguillón
Hockey Herba Iluro HC

Màxim golejador de l'equip
que ha aconseguit l'ascens
de categoria

Agenda
CASA

FUTBOL SALA 2a Divisió B Mas.
FUTSAL ALIANÇA- PIA SABADELL
Dissabte 12 | 20 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS 1a Estatal masc.
MIS IBÉRICA CHM - VILANOVA
Dissabte 12 | 20:30 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 3a Catalana
UD CIRERA - SINGUERLÍN
Diumenge 13 | 12:30 h | Salesians
UD MOLINOS- PLA D'EN BOET
Diumenge 13 | 12 h | Mpal Vista Alegre Molins
LA LLÀNTIA - POMAR
Diumenge 13 | 12:15 h | Mpal La Llàntia

FUTBOL Preferent juvenil
CE MATARÓ - VILASSAR MAR
Diumenge 13 | 12:30 h | Municipal Centenari

FORA
FUTBOL 2a Catalana
PIFERRER- CE MATARÓ
Diumenge 13 | 12 h | Can Dragó (BCN)

HANDBOL Copa catalana masc.
ESPLUGUES - JH MATARÓ
Dissabte 12 | 19:45 h | Pav. Les Moreres

HOQUEI PATINS Nac. Cat. fem.
PALAU B - CH MATARÓ
Dissabte 12 | 16:15 h | Palau de Plegamans
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Són campiones de Copa Catalunya!

C. CATALUNYA
- Final a Quatre Semifinals
www.eltotesport.com | P. 8
M. P. DORI D. BOET - Viladecans .... 53-44
Almeda - Cerdanyola.......................65-50
Tercer i quart lloc
Viladecans - Cerdanyola ................83-80
Final
M. P. DORI D. BOET - ALMEDA ........80-64

Les jugadores del Boet celebren la victòria i el pas a la final. | BF VILADECANS

Les taronges van derrotar el
Viladecans a semifinal i l'Almeda a la final
El Mataró Parc Dori Dori Boet jugava aquest cap de setmana a
Viladecans la Final a Quatre de
Copa Catalunya, buscant certificar
una temporada fantàstica amb el
títol del campionat, on hi arribava
com a favorit.
Debutava el dissabte davant
l'amfitrió, el Viladecans, i l'únic
equip que li havia guanyat els dos
partits durant la primera fase de
la competició.
El conjunt entrenat per Jordi
Vizcaino va superar la forta sortida
viladecanenca (0-5 al minut 2) per
situar-se per davant a l'electrònic
del primer període (11-10). I en el
segon quart el Boet va controlar la
situació, amb Olga Ruano (14 punts
al descans) de nou com a referent
de l'ofensiva mataronina. El màxim
avantatge taronja va arribar amb

la botzina amb un 28-23.
La represa començava amb la
mateixa tònica de l'inici del partit,
amb un 5-0 per a l'equip local que
posava les taules a la semifinal.
Les amfitriones, però, van tornar
a notar una embranzida de les de
l'Eusebi Millan, que impulsades per
Judy Jones i Olga Ruano van arribar al final del tercer temps quatre
punts per davant (43-39). I a l'inici
del darrer quart dos triples consecutius de Judy Jones (49-39) van
obrir un forat que acabaria sent
definitiu.
La primera part sentencia la
final i el títol
L'endemà, i ja amb la presència a
les fases d'ascens a lliga Femenina
2 assegurada -a Mallorca del proper

25 al 27 de maig-, les taronges van
enfrontar-se a la final al Basket
Almeda, on van dominar molt clarament tota la primera meitat.
El triumvirat format per Giménez,
Ruano i Jones, portaven el partit al
descans amb un clar, 49 a 22. I a
la segona part, malgrat els intents
de remuntada de les cornellanenques, aprofitant la relaxació local,
mai van poder acabar de fructificar,
sense poder evitar el títol mataroní
per 80 a 64, que va fer valdre els
pronòstics previs.

80 M. PARC DORI D. BOET
64 BASKET ALMEDA
MATARÓ PARC DORI DORI BOET:
Jones (14), Gibert (4), Barbena (3), Graupera (3), Solé (2), Chacón (14), Ruano (18),
Massuet (5), Vallès, Girabal (3), Giménez
(14) i Latorre. 17 de 28 en tirs de 2, 9 de 24
en tirs de 3 i 19 de 26 en tirs lliures.
PARCIALS: 20-14, 29-8, 18-28 i 13-14.

53 M. PARC DORI D. BOET
44 VILADECANS
MATARÓ PARC DORI DORI BOET:
Jones (23), Gibert (4), Barbena, Graupera
(2), Solé, Chacón (2), Ruano (19), Massuet,
Giménez (3) i Latorre. 15 de 28 en tirs de
2, 3 de 16 en tirs de 3 i 14 de 18 en tirs d'1.
PARCIALS: 11-10, 17-13, 15-16 i 10-5.
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Judy Jones en una acció de la final contra l'Almeda. | BF VILADECANS
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WATERPOLO

La Sirena CNM es queda sense
final tres anys després

6
7

LA SIRENA CNM
CN SANT ANDREU

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

Ciara Gibson va anotar 3 gols. | D.F

L'equip va perdre els seus dos
partits contra el Sant Andreu,
que serà qui jugarà la final
contra el CN Sabadell
La Sirena CN Mataró començava
les semifinals per al títol de lliga el
dijous passat enfrontant-se al Sant
Andreu a Barcelona, un equip que
li havia agafat la mida i, fins al moment, havia derrotat les mataronines en les tres anteriors ocasions
que s'havien enfrontat.
Tal com havia passat a la Copa
de la Reina, l'equip de Javi Aznar
va sortir molt mentalitzat, amb
una gran defensa que va fer inútils
els intents de les jugadores mataronines i al final del primer quart
dominava per 2-0.
I aquesta tònica es va allargar
fins ben avançat el tercer quart, ja
que després del 2-1, l'equip local va
encadenar quatre gols per posar
el marcador, ja avançat el tercer
quart en un contundent 6-1, amb
les jugadores estrangeres de l'equip
andreuenc marcant la diferència.
Aleshores, i tal com està passant
en molts partits aquesta temporada -recordem la semifinal de la
Copa LEN i la citada eliminatòria
de la Copa de la Reina-, l'equip de
Florin Bonca va reaccionar. I quan
ho tenia tot perdut va ser quan va
començar a donar el millor. Sota
l'empenta i la capacitat golejadora
d'Helena Lloret, La Sirena va fer
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CN SANT ANDREU
LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby
Willemsz, Laura Vicente, Marina Zablith
(1), Helena Lloret (4), Claudia Abad,
Alba Bonamusa, Clara Cambray (1), Ciara Gibson (1), Marta Bach, Liana Dance,
Ema Carevic, Carla Graupera.
PARCIALS: 2-0, 2-1, 3-3, 1-3.
un parcial final de 0-3, per acabar
posant la por al cos de l'equip local que, de tota manera, va acabar
fent-se amb el primer duel de la
semifinal. Dues superioritats no
aprofitades per La Sirena, en els
darrers minuts, van impedir que es
consumés la remuntada.
Tornen a perdre a Mataró
El dissabte l'equip estava obligat a
guanyar al complex Jaume Serra
si volia forçar el tercer partit de
la semifinal.
El partit va seguir un guió molt
semblant a l'anterior. L'equip de
Javi Aznar va tornar a sortir en
tromba, molt fort en defensa i resolutiu en atac fent pujar un 0-4
al marcador dins del segon quart.
I no va ser fins prop del descans
que va arribar el primer gol local
obra de Ciara Gibson.
En el tercer quart les sirenes
van començar a trobar el seu millor nivell, mentre anava baixant

la intensitat andreuenca, i la diferència es va reduir als dos gols.
I ja en el darrer quart, l'equip de
Florin Bonca va aconseguir empatar el partit, amb gols de Ciara
Gibson en jugada de superioritat
i d'Helena Lloret, en una contra,
quan encara quedaven tres minuts
i mig per al final.
El final va ser tremendament
emocionant. Però l'equip visitant
no es va enfonsar en veure com remuntava l'equip local, i es va tornar
a avançar de seguida amb un gran
gol de vaselina de la seva jugadora
referència en aquesta eliminatòria,
l'holandesa Brigitte Sleeking.
Però va aparèixer Clara Cambray,
en una altra jugada de superioritat,
per posar l'empat a 6 al marcador, i
quedaven 2 minuts i mig... i semblava que es podria capgirar el matx.
Però novament l'equip visitant es
va avançar de seguida amb un gol
de Paula Crespí en xut llunyà que
va tocar i després va treure Debby,
però segons l'àrbitre després de
superar la línia de gol. Fins al final defensa molt pressionant de
les andreuenques, dificultant els
xuts de les jugadores locals i bones aturades d'Elena Sànchez que
van impedir l'empat.

Gran actuació de Willemsz. | D.F
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La tradició es manté i el CN
Barcelona guanya en "play-off"

DIVISIÓ HONOR
MASCULINA
El Quadis queda fora
de les semifinals
Quarts de final
CN Barcelona - QUADIS CN MATARÓ .7-6
QUADIS CNM - CN Barcelona ............. 4-5
Barceloneta - Canoe...........................18-9
Canoe - Barceloneta............................7-17
Sabadell - Mediterrani .........................8-7
Mediterrani - Sabadell .......................13-11
Sabadell - Mediterrani .......................10-5

Gran actuació de Mario Lloret. | D.F

El Quadis es va encallar en atac
i va desaprofitar un avantatge
de 4-1
S'ha mantingut la tradició i una
vegada més, i ja van sis, el CN
Barcelona ha eliminat el Quadis
CN Mataró en els "play-off" pel
títol. I això que l'equip local havia
encarrilat bé el matx amb un 4-1.
El primer quart va ser de forta
intensitat defensiva del Quadis,
amb moltes recuperacions de pilota, i amb un esplèndid Mario Lloret
sota pals (6 aturades en el primer
quart). Però a l'altra banda tampoc
hi havia facilitats i només va poder
marcar Germán Yáñez de penal.
A l'inici del segon va empatar el
CNB., però de seguida el Quadis va
desfer l'empat en jugada d'home de
més. I fins al descans domini de les
defenses, amb força permissivitat
dels àrbitres.

4
5

QUADIS CN MATARÓ
CN BARCELONA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret
(11 aturades), Ramiro Veich, Pitu Puig,
Marc Corbalán (1), Víctor Fernàndez
(1), Edu Mínguez (1), Lluc Bertran, Raül
Loste, Àlex Codina, Pol Barbena, Albert
Merino, Germán Yáñez (1 de p.), Xavier
Casabella (ps)
PARCIALS: 1-0, 1-1, 2-2, 0-2.
L'equip de Beto Fernàndez va
tenir un inici de tercer quart immillorable, amb dos gols molt ràpids,
d'Edu Mínguez d'esplèndida vaselina des de la boia i de Corbalán
en jugada d'home de més. Però a
partir d'aquest moment es va encallar l'atac local, i els cenebistes
van tornar a reduir la diferència a
la mínima expressió.
En el darrer quart la defensa visitant va continuar defensant fort,
sense rebre cap exclusió durant 12

Terrassa - Sant Andreu.......................9-11
Sant Andreu - Terrassa.......................9-11
Terrassa - Sant Andreu......................14-4
Per tant les semifinals seran dos derbis. Per un costat de la part marítima
de la capital, entre Barceloneta i CN
Barcelona, i per un altre del Vallès,
entre Sabadell i Terrassa.
minuts, quan alguna els hagués
pogut caure... I en una contra, i en
un home de més, amb gol il·legal,
l'equip barceloní es va avançar.
Ja en el tram final, quan les forces ja mancaven, els àrbitres van
assenyalar dues exclusions als visitants, però als jugadors de l'equip
local se'ls va encongir el braç i van
topar amb Lorrio i els pals completant 14 minuts sense poder marcar.
El Quadis no estarà a semifinals. Una llàstima no poder allargar aquesta magnífica temporada...

Gran paper de l'Artístic Mataró als
campionats de Barcelona
Durant els caps de setmana del 2829 d’abril i 5-6 de maig es van disputar els Campionats de Barcelona
de les categories Cadet i Juvenil a
Sant Vicenç de Montalt i a Manresa
amb uns grans resultats per als patinadors i patinadores del Patinatge
Artístic Mataró, sumant 4 medalles.
En categoria cadet, Jordi Anfruns
va aconseguir el títol de campió
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de Barcelona, mentre que Desirée
González va acabar subcampiona.
Els acompanyaran als campionats
catalans, Mireia Pérez i Alba Torres.
En categoria juvenil, Pol Torres
va aconseguir el títol, mentre que
Sandra Núñez es va fer amb el
subcampionat. I també es sumarà als campionats de Catalunya
Ivet Alvárez.

Jordi Anfruns i Pol Torres. | CEDIDA

09/05/2018 17:29

el tot Esport

HANDBOL

Acaben molt bé el campionat

1A ESTATAL
MASCULINA
El Joventut acaba 8è
30a jornada (5 maig)
OAR Gràcia - La Salle Montcada.... 31-30
Sant Martí Adr. - Esplugues.............34-21
Sesrovires - Palautordera...............35-26
Sant Cugat - S.Joan Despí ..............32-32
La Roca - Granollers B .....................23-29
Sarrià - S.Esteve Palautordera ......33-25
Sant Quirze - Bordils B ....................42-28
JH MATARÓ - Sant Vicenç................33-26

Bon partit de Vaqué. | D.F

El Joventut va dominar a un
equip debutant a 1a Estatal
En el darrer partit de la lliga de 1a
Estatal el Joventut va mantenir la
bona ratxa del final del campionat.
El matx va començar amb intercanvi de gols fins a l'empat a
8 gols. A partir d'allà el Joventut
va tenir uns minuts molt brillants,
amb bona defensa i corrent al contraatac i amb un parcial de 5-0 ja
va obrir el marcador. I fins al descans l'atac local va mantenir un
nivell altíssim per arribar-hi amb
avantatge de 8 gols.
A la represa l'equip local va frenar una mica el ritme, però va mantenir sempre el control davant un

Segon triomf
36 JOVENTUT MATARÓ
26 LES FRANQUESES

33 JOVENTUT MATARÓ
26 SANT VICENÇ
JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola,
Julian Felenbok i Bassory Tandian
porters; Dani Aguilera (2), Bernat Bonamusa (4), Jan Bonamusa (2), Berenguer
Chiva (1), Sergi Fuster (3), Bernat Muñoz
(2), Manel Núñez (2), Oriol Prat (6),
Jaume Pujol (6), Oriol Vaqué (5), Eric
Zambrano.
PARCIALS CADA 5': 2-4, 6-6, 8-7, 13-8,
16-10, 20-12 descans; 22-15, 25-18, 26-20,
28-23, 31-25, 33-26.
equip que intentava ficar-se en
el matx.
En alguns moments els vicentins van reduir a 4 gols, però de
seguida l'equip mataroní va fer
estirades necessàries per tornar
a obrir forat i tenir un final plàcid.
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Sant Martí 53, Sesrovires 53 (aquests dos
equips jugaran fases d'ascens a Plata),
Sant Quirze 53; La Roca 40; Granollers B
39; OAR Gràcia 32; Sarrià i JH MATARÓ 31;
Montcada 28; Sant Cugat 24; Sant Joan
Despí 23; Esplugues 19; Sant Vicenç 18;
Palautordera 16; S.Esteve Palautordera
12; Bordils B 8 (els dos últims baixen).

RESULTATS BASE
Juv. Masc: S.Quirze - JHM 29-31; Juv.
Fem: JHM - Tàrrega 27-19; Cadet masc.:
JHM - Castelldefels 33-18; Cadet fem.:
Palautordera - JHM 35-31.; Inf. masc.:
JHM- Terrassa 28-33; Inf. fem: MolinsJHM 27-27.

El Llavaneres es queda a segona
El Llavaneres Caldes d'Estrac havia
guanyat en l'eliminatòria d'ascens a 1a
Catalana per 30-28 al Sesrovires B, però
molt minvat per les baixes, tot i fer un
gran partit, va perdre a Sesrovires per
29-24, i es queda sense ascens, però amb
l'objectiu de permanència acomplert.

Calle campió d'Espanya i MVP

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Marta Espejo
i Laia Argelich porteres; Ona Muñoz
(12), Sara Ruiz (5), Isa Latorre (1), Ivet
Rodríguez (2), Sandra Fargas (8), Marina
Seda (1), Maria Murillo (7), Saray Romero i
Irene Hernàndez.
El femení del Joventut va guanyar el seu segon partit de Copa
Catalana, davant un rival de la categoria inferior, la Lliga Catalana.
L'equip local va dominar des del
primer moment i al descans ja ho
feia de 8 gols (19-11). Després la diferència va arribar als 12 gols (2715) en l'equador de la segona part.

Classificació final

Calle durant la comeptició. | CEDIDA

El passat cap de setmana es van disputar a Granollers els Campionats
d'Espanya d'handbol en categoria
juvenil.
I el jugador mataroní Eduardo
Calle, format a la base del Joventut
Mataró, es va proclamar campió

d'Espanya juvenil amb l'equip del
FC Barcelona.
L'equip blaugrana va guanyar
tots els seus partits, davant Elche
(36-21), Cisne Pontevedra (26-19)
i Salle Córdoba (39-24) a la 1a fase,
BM Granollers a semifinals (30-29,
amb pròrroga) i Agustinos Alicante
a la final (27-19).
L'Eduardo Calle va marcar 24
gols, sent el màxim golejador del
Barça i segon del campionat, va ser
considerat el millor lateral esquerre
i per completar-ho va ser proclamat el jugador MVP del Campionat
d'Espanya.
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PLATJA O PISCINA?

Al Centre Natació Mataró

ho teNs tot!

Fes-te soci del
apFoFita aquesta oFerta especial:
vine abans del 15 de maig i tindràs
la matrícula gratuïta!

TENNIS TAULA
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El Quadis CNM es queda a un pas
de l'ascens a la Superdivisió

Dvorak, campiona
del món de 2a

La Gàlia en acció. | RFETM.COM
Xavier Peral (a la dreta) en un dels encontres del primer dia. | PONTEVEDRAVIVA.COM

S'ha escapat en el partit de dobles de l'últim encontre de la
fase celebrada a Pontevedra
L'equip de tennis taula del Quadis
CN Mataró va disputar entre dilluns
i dimarts, a Pontevedra, la fase
d'ascens a la Superdivisió Estatal.
I com va passar la temporada passada l'ascens es va escapar en el
darrer partit.
Derrota contra l'equip amfitrió,
el Pontevedra, per 4-1
Pel fet d'haver acabat en primer
lloc del seu grup a la fase regular
l'equip mataroní que prepara Flora
Khassanova, tenia una primera opció d'ascens directe en el matx que
es va disputar dilluns a la tarda contra l'equip amfitrió, el Tenis de Mesa
Monte Porreiro de Pontevedra, el
campió de l'altre grup.
Ja se sabia que seria difícil, perquè l'equip mataroní havia hagut
d'anar sense el seu fitxatge estranger de la temporada, el libanès
Dauud Cheaib, i només amb els tres
jugadors de la pedrera, Xavier Peral,
Sergi Grau i Yordi Jason Ramos.
Al davant hi havia un equip amb
dos argentins (Horacio Cifuentes
i Nico Galvano) i un jugador de la
seva pedrera Nacho Fernàndez, que
van imposar la seva llei en els tres
primers individuals.
En el quart Xavier Peral va fer
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un gran partit i va superar per 3-0
a Nico Galvano, que fins a aquell
moment només havia perdut sis
partits durant la temporada, i va
posar el 3-1.
En el cinquè Horacio Cifuentes
va guanyar Yordi Jason Ramos per
aconseguir l'ascens per a l'equip
gallec.
El partit decisiu se l'emporta el
Cambados per 4-3
Per altra banda van jugar Cambados
i Alicante, amb victòria dels primers per 4-3 i després Cambados
- Leganés també amb victòria
gallega per 4-2. Això feia que el
Cambados hagués de disputar la segona plaça d'ascens amb el Quadis
CN Mataró.
El matx es va jugar dimarts
passat i va ser dramàtic. En els
individuals va començar guanyant
Sergi Grau, però després van venir tres derrotes, una de Ramos
i dues de Xavier Peral. Una altra
victòria de Sergi Grau i una de
Yordi Jason Ramos van igualar
el marcador a 3.
I la consecució definitiva de l'ascens es va decidir en els dobles. En
aquest partit Xavier Peral i Sergi
Grau van perdre per 3-0 davant
Ruiz i Taboada. I per tant la segona plaça d'ascens ha estat per al
Cambados.

La palista mataronina va
guanyar set dels seus nou
enfrontaments
La jugadora de tennis taula mataronina, Gàlia Dvorak, va estar competint durant la setmana passada a
Halmstadt (Suècia) en el Campionat
del Món per equips. I formant part de
la selecció espanyola va aconse- guir
el títol de la 2a Divisió i l'ascens a la
màxima categoria mundial.
Espanya va quedar en primer
lloc del grup superant Iran (3-0),
Lituània (3-0), Austràlia (3-0), Cuba
(3-1) i Puerto Rico (3-1). Després, ja
a la ronda d'eliminatòries, es van
desfer de Puerto Rico (3-2), França
(3-1), en un partit que ja donava
l'ascens, i de Turquia a la final per
3-0. Van completar l'equip d'Espanya Maria Xiao, Sofia Xuan Zhang
i Ana Garcia.
La Gàlia Dvorak va guanyar 7
dels 9 partits que va jugar. Va superar Nada Shahsvani (Iran) per
3-0, Paskauskiene (Lituània) per
3-2 (en un dels partits més disputats del torneig amb parcials de 8-11, 9-11, 13-11, 11-8 i 17-15),
Melissa Tapper (Austràlia) per 3-0,
Shelley Machado (Cuba) per 3-0,
Ríos (Puerto Rico) per 3-1, Pauline
Chasselin (França) per 3-2 i Yilmaz
(Turquia) per 3-1.
Només va perdre davant Adriana
Díaz (Puerto Rico), tant a la ronda
de grups com a la d'eliminatòries,
en els dos casos per 2-3.
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FUTBOL

Ensopegada molt greu per dir
pràcticament adéu a l'ascens

SEGONA
CATALANA
El Mataró perd contacte
31a jornada (28/29 abril)
Llefià - Guineueta....................................... 2-1
Sant Andreu Barca - Parc .......................0-0
SANT POL - Besós BV .................................3-1
Districte 030 CE - ARGENTONA ............... 1-3
Montcada - HERMES...................................0-1
LLAVANERES - MASNOU............................2-6
Sant Adrià - Canyelles .............................0-4
CE MATARÓ - Sarrià ................................... 1-2
Europa B - Piferrer.................................... 7-0

L'acció del gol anul·lat de Pedro. | D.F

El Mataró rep la segona derrota
seguida i els de davant s'escapen
El CE Mataró havia de reaccionar
després de dues ensopegades, i
no ho va fer. Va caure derrotat a
casa en un molt mal partit davant
del Sarrià, un equip de la zona intermèdia de la taula que va jugar
tranquil i es va emportar els tres
punts.
Semblava un partit ben assequible a casa, i al quart d'hora de joc,
l'equip local es va trobar amb un
penal a favor, força rigorós, que
Parri va transformar. Però una vegada més l'equip local no va saber
sentenciar. Va jugar amb poca intensitat i sense crear clares ocasions clares de gol, i en la primera
en què els barcelonins van arribar

Dojo
C
Cervantes
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

Martes y Jueves de 19 a 20:30h
Personajes del Wing Chun

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com
Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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CE MATARÓ
SARRIÀ CP

CE MATARÓ: Pol, Víctor Yustos, Kiku,
Isma, Marcel (Tapha 88'), Parri, Peque
(Youssef 73'), Sergio Gonzàlez, Ricky
(Bargalló 46'), Pedro (Maldonado 73'),
Dani (Alaghi 80').
GOLS: 14' PARRI de penal (1-0); 33'
Ribera (1-1); 85' Viñas (1-2).
a l'àrea local van empatar.
Poc després hi va haver un gol
anul·lat a Pedro en el qual l'auxiliar va filar molt prim, si és que era
orsai. Però no va pujar i al descans
s'arribà amb empat a un i sensacions no massa bones en l'equip local.
A la represa el partit es va trencar. Amb l'equip sarrianenc dominant la zona central, davant un mig
camp groc-i-negre descompost, que
perdia moltes pilotes propiciant els
contraatacs visitants. I en un parell
d'ells Pol es va haver de lluir per
evitar el segon gol visitant i en un
tercer van rematar fora.
A l'altra banda el Mataró havia
de confiar en pilotes penjades i xuts
exteriors per crear perill. Pedro va
estavellar un potentíssim xut de
falta directa al travesser i el porter visitant va aturar un altre xut
de Bargalló.
Els canvis no van arreglar res,
i quan faltaven cinc minuts per al
final del partit els sarrianencs van
marcar el segon gol que va deixar
desanimada i enfadada a la parròquia local.

Classificació

Guineueta 66; ARGENTONA 63; CE
MATARÓ 60; Europa B 59; SANT POL i
Llefià 54; MASNOU 52; Sarrià 48; Besós
BV 46, Districte 030 CE 44, Canyelles 43,
Parc 40, Montcada 37; S.Andreu Barca 34;
HERMES 29; Piferrer 18; LLAVANERES 16;
Sant Adrià 6.

32a jornada (12/13 de maig)
Piferrer - CE MATARÓ (DG 12 h)
ARGENTONA - Besós BV (DS 17 h)
MASNOU - Europa B (DG 12 h)
HERMES - LLAVANERES (DS 18:30 h)
S.Andreu Barca - SANT POL (DG 12 h)

El Mataró juga al camp d'un
equip que ja ha baixat
El Mataró ja ho té molt malament
per aconseguir l'ascens, però ho ha
d'intentar. I està clar que ha de guanyar
al camp d'un equip que ja ha baixat i ve
de perdre per 7-0.

El juvenil tanca la lliga a casa
El juvenil A, ja amb el titol i l'ascens a la
butxaca, tanca el campionat diumenge
vinent (12:30 h) a casa, contra el Vilassar
de Mar.
Juvenil Preferent: Figueres - CEM A 2-3;
CEM B- Jabac Terrassa 2-1; Cadet Preferent: CEM - Vic 3-1; Infantil Div. Honor:
Nàstic Manresa - CEM 2-1.

2a Catalana fem.
El Mataró punxa i el
Molinos s'acosta

CE MATARÓ - Atlètic Prat...........................1-1
Young Talent - MOLINOS ..........................3-6
El CE Mataró és líder amb 62 punts, però
el Molinos s'acosta, amb 55 punts.
Aquest diumenge (16 h) el MOLINOS
rep el Masnou At., i el CE MATARÓ visita
l'Incresa de Molins de Rei també diumenge a les 16:30 h.
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El Cirera s'allunya una mica dels
dos primers llocs

TERCERA
CATALANA
Cirera és tercer
31a jornada (5/6 maig)

Imatge del partit. | UD CIRERA

1
1

CABRILS
UD CIRERA

CIRERA: Toni, Ximillo, Kaddur, Cristian
Romero, Peque (Isaac 59'), Álvaro
Yustos (Pereira 61'), Izar, Albert Garrido,
Joel, Pol i Aleix (Othman 83').
El Cirera només va poder treure un punt en
un partit que se'ls havia posat bé amb un
gran gol de Joel. Però després no va saber
sentenciar, i a la represa es van acumular
els problemes, amb lesions, i l'expulsió
d'Izar. I, després de grans intervencions de
Toni, el Cabrils va empatar poc abans del
final.

5
2

YOUNG TALENT

1
2

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

PLA D'EN BOET
POBLE SEC

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi, Lluc, Ordóñez, Carrasco, Farro, Marc Pérez (Eric
59'), Reyes (Valle 79'), Vela (Elías 70'),
Farissi (Traoré 46'), Cortés (Miquel 46').
Mal resultat per a l'equip groc-i-blau que podia haver certificat la permanència. L'equip
barceloní es va avançar amb un gol en fred
i els locals van anar a remolc. Va empatar
Reyes a la represa, però en el temps afegit,
tot i jugar en inferioritat, l'equip visitant
va sentenciar.

4
3

ROCAFONDA
ARENYS MAR

ROCAFONDA: Suárez, Benguerel,
Rosa, Marc Bou, Touré (Soto 68'), Fran
LA LLÀNTIA: Lloret, Hassa, Llavero,
Fernàndez, Hamza, Youness, Guillem
Guedes, Jordi Cano, Cámara, Omar
Bou, Paby, Aguila (Ali 75')
(Mamadou 63'), Lamin, Kanteh (Parra
Els rocafondins van sumar tres punts que els
54'), Salvia, Said.
donen esperances de salvació. Van encarriL'equip llantienc va plantar cara durant 30' lar el triomf amb un 3-0 al descans, amb gol
(1-1 amb gol de Lamin), però els badalonins d'Águila i dos de Youness. I aquest mateix
es van desencadenar i van fer dos gols abans va fer el 4-0 a la represa. Els arenyencs van
del descans i dos més a la represa. Ja aca- reaccionar amb tres gols, però l'últim ja en
bant Said va fer el 5-2 de penal.
temps afegit.

2
5

LA LLÀNTIA

POMAR
MOLINOS

MOLINOS: Ramos, Keita (Uri Martín
79'), Marc, Héctor, Artero, Roca, Bustos,
Adrián (García Mesa 63'), Toni Martín,
Óscar i Manrique (Gorka 73').
El Molinos va trencar una mala ratxa de cinc
derrotes seguides. Dos gols d'Óscar van
posar aviat el 0-2, però van igualar els badalonins. Al tram final Toni Martín va resoldre
amb un "hat-trick".
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2
1

MATARONESA
PREMIÀ DALT

MATARONESA: Rabassa, Guti, Koke,
Hidalgo, Navarro, Aitor (Marcos 50'),
Espín, Beltran, Nogales, Axel, Marcelo.
Partit disputat entre dos equips que
no tenen problemes classificatoris.
L'equip arlequinat es va avançar amb gol
d'Hidalgo, però de seguida van igualar els
premianencs. A la represa Jonatan Beltran
va marcar el gol del triomf local.

Classificació

Young Talent 76; Singuerlín 73; CIRERA
69; MOLINOS 56; Cabrils 54; Lloreda i MATARONESA 48; Premià Dalt i Santvicentí
41; Poble Sec 39; LA LLÀNTIA 36; Arenys
Mar 35; PLA D'EN BOET i Vilasar Mar B
34; La Salut 30; Pomar 28; Calella 27,
ROCAFONDA 26.

32a jornada (12/13 maig)
Poble Sec - MATARONESA (DG 18 h)
Vilassar B - ROCAFONDA (DG 16 h)
LA LLÀNTIA - Pomar (DG 12:15 h)
CIRERA - Singuerlín (DG 12:30 h)
MOLINOS - PLA D'EN BOET (DG 12 h)

Gran partit a Salesians i derbi a
Molins
En l'avantpenúltima jornada del campionat tornen els derbis en aquest cas al
Municipal de Vista Alegre Molins.
Gran partit també a Salesians on el
Cirera rep el segon jugant-se les útlimes
esperances d'acabar en segon lloc.

4a Catalana
Rocafonda B acaba 2n
26a jornada (5/6 maig)
MATARÓ ATH. - JUVENTUS ................... 2-3
JUVENTUS - Sant Pol B ........................1-0
Premià Dalt C-AEiLL CERDANYOLA ... 2-2
ROCAFONDA B - Arenys Munt (ret) ...3-0
MOLINOS B - Dosrius............................10-2

Classificació final

Premià Dalt C 60, Rocafonda B
53, AEiLL Cerdanyola 52; Tiana 51;
Juventus i Alella 43; Juvesport 31,
Molinos B 26, Pineda 25; Sant Pol B,
Canet i 22; Mataró Ath. 18, Dosrius 5.
S'acaba amb el Premià Dalt C en posició d'ascens i el Rocafonda B en posició de promoció. Però tots dos equips
tenen equip a 3a Catalana...
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L'Iluro HC masculí subcampió de
2a Catalana

L'equip celebrant l'ascens la setmana anterior. | ARXIU

Els nois pugen a 1a Catalana i
les noies no podran lluitar per
l'ascens a 1a Estatal
El passat dissabte l'equip masculí
de l'Iluro HC, ja amb l'ascens a la
butxaca des de fa un parell de setmanes, tenia l'oportunitat de proclamar-se campió de la 2a Divisió
Catalana en el partit que jugava a
Castelldefels. Però no ha pogut ser
i s'ha hagut de conformar amb el
subcampionat, després d'una excellent temporada. Però tenen l'ascens
i la temporada vinent jugaran altra

vegada a 1a Catalana.
L'equip taronja visitava el
Castelldefels, equip amb el qual
estava igualat a punts al capdavant
de la classificació. Els mataronins
en tenien prou amb un empat per
proclamar-se campions, ja que a
casa havien obtingut el triomf. I
l'equip de Pablo Sàinz, que portava
12 victòries seguides, va començar
bé avançant-se en el marcador, però
l'equip local va saber remuntar
per fer seu el triomf per 4-3. Els
gols de l'Iluro Hockey Club els van

L’equip femení del CN Mataró
onzè a la Copa del Rei

L'equip femení del CNM. | CEDIDA

Aquest passat cap de setmana un
grup de 11 triatletes del CN Mataró
es va desplaçar a la localitat murciana d'Águilas per fer la primera jornada puntuable per la lliga Nacional
de Triatló, dividida en dues competicions. Dissabte la Copa del Rei,
on els equips formats per 6 triatletes han de fer les diverses proves
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junts, havent de creuar la meta un
mínima de 4 plegats.
Les noies del Centre novament
van fer una gran competició, finalitzant onzenes. Les components
Clàudia Luna, Maria Andreu, Ivana
Peralta, Aida Fàbrega i Júlia Raja.
L'equip masculí va finalitzar en
una meritòria 24è posició, sumant
punts per la lliga nacional. Els seus
components van ser Guille Cortijo,
Dani González, Jordi Fernández,
Alvaro Rance, Quim Soler i Vicenç
Castellà.
Diumenge era el torn del
Campionat d'Espanya per relleus.
Un format molt espectacular amb
3 membres de cada equip, i on el
femení va finalitzar 14è i el masculí 29è

marcar Héctor Caballero i David
Minguillón (2).
L'equip femení cau a la fase de
sector per pujar a 1a Estatal
L'equip femení també tenia una
cita important aquest passat cap
de setmana a València. Tot i haver
acabat en un discret 6è lloc a 2a
Catalana, hi havia cinc places per
disputar les fases de sector per
pujar a 1a Estatal, i un dels equips
que estava per davant era un B
d'un equip de categoria superior
i això va permetre que hi entrés
l'equip mataroní.
Els va correspondre anar a
València. Allà van superar el primer compromís contra el Pozuelo,
guanyant per 3-0, però en el segon
partit van caure contra el València
CH per 2-3, després d'un matx molt
disputat. I la victòria en el tercer
davant Giner de los Ríos, equip
també valencià, per 3-0, ja no va
servir. Només es classificava un
equip i va ser el València CH, que
va guanyar els altres dos partits
per 4-0.

Amb la permanència assegurada
El Futsal Aliança Mataró torna a
la competició amb la permanència
assegurada a Segona Divisió B, rebrà la visita al Teresa Maria Roca
aquest cap de setmana -dissabte
a les 20h- de l'Escola Pía Sabadell,
un rival que ocupa la tercera posiciód e la taula i que encadena tres
victòries consecutives, tot i que ja
no té opcions d'atrapar el segon
classificat, el Castelldefels.
Derbi maresmenc per a
l'SPALL
L'SPALL CFS Ciutat de MAtaró,
que juga a Tercera Divisió, i un cop
assegurada també la seva permanència, visitara la pista del Cover
Premià, el dissabte a les 19:45, en
el derbi maresmenc de la jornada.
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El CA Laietània 4t a la final B del
Campionat de Catalunya de clubs

Gonzàlez, bronze al
Mundial per equips

Gonzàlez, al podi. | @ATLETISMORFEA

PArt de l'equip del Centre Atlètic Laietània. | FB CA LAIETÀNIA

El GA Lluïsos va acabar en 5è
lloc a la final C celebrada a
Mataró i Aina Rabadan va ser
campiona amb el FCB
El passat diumenge es va disputar a Sabadell la final B del campionat de Catalunya de clubs i el
Laietània va acabar en quart lloc,
que equival al 12è lloc absolut de
Catalunya. La classificació va ser
aquesta: Sabadell 216,5, Montsià
192, Colomenca 188, CA LAIETÀNIA
172,5, Pratenc 165, Barcelona At.
165, Tarragona 159,5, Granollers
154,5.
Cal destacar els triomfs de
Martina Ballesteros en 100 m
(12.88), de Marina Martínez en 1500
m (4:42.12), del 4x100 m femení
format per Martina Ballesteros,
Rosa M. Buscà, Andrea Martínez i
Mariona Murcia (49.60), de Marc
Garcia en llargada (6.52) i de Biel
Tènias en perxa (4.70).
Van aconseguir el segon lloc
Inés Kajtih en 400 m (1:02.09),
Irene Betriu en 800 m (2:21.13),
Alba Barroso en 400 m tanques
(1:14.57), el relleu 4x400 format
per Betriu, Kajtih, Marina i Laia
Tomàs (4:10.37), Rosa m. Buscà en
llargada (5.18), Maria Diébana Badji
en triple (11.14), Alba Rodríguez en
perxa (3.40), Unai Martínez en 400
m (49.70). I el tercer lloc va ser per
Andrea Martínez en 100 m tanques
(16.90), David Vallès en triple (12.81)
i Bernat Tarragó en alçada (1.74).

TOTESPORT 1525 (10-12).indd 2

GA Lluïsos cinquè lloc en la
final C
Per la seva part el GA Lluïsos va
acabar en 5è lloc de la final C i per
tant 21è lloc de Catalunya absolut,
en la final disputada a Mataró, en
situació complicada per la pluja.
La classificació va ser: Terrassa
203,5; Universitari 201, Vic 170,
Gavà 169, GA LLUÏSOS MATARÓ
160, Terres de l’Ebre 142, Nou Barris
136,5, Castellar 133.
Van destacar els triomfs en 3000
m obstacles de Laila Ruth Vivas
(12:22.46) i del seu germà Dan
(10:17.65), en 5000 m de Laura
Pelegrí (19:52.28) i de David Campo
(16:14.29), d’Oussama Blal en 400
m tanques (1:00.04) i de Cristina
Garcia en javelina (30.19 m).
En segon lloc van quedar Pau Rey
en alçada (1.82) i Juan Sànchez en
javelina (44.37 m). I en tercer lloc:
Mercè Sànchez en 800 m (2:33.78),
Aleix Aznar en 800 m (2:01.96),
Maria Mas en 1500 m (5:38.82) i els
dos relleus 4x400 m amb 3:33.46
els nois i 4:26.20 les noies.
Aina Rabadán campiona amb el
FC Barcelona
Dir també que Aina Rabadán l’atleta mataronina, que competeix
amb el FC Barcelona, es va proclamar campiona per equips amb
aquest club, i va guanyar la prova
de salt d’alçada de la final A amb
una marca d'1,67 m.

La marxadora mataronina Raquel
Gonzàlez Campos (FC Barcelona)
va aconseguir dissabte passat el
bronze en el Mundial de Marxa
per equips que es va disputar a
Taicang (Xina).
Raquel Gonzàlez que va agafant la millor forma, després d'un
any 2017 en blanc per les lesions,
va acabar en el 19è lloc individual
amb un temps d'1:31:01 en els 20
km, que és la seva millor marca de
la temporada.
Per davant seu van quedar dues
de les altres components de la selecció espanyola, Maria Pérez (7a)
i Laura García-Caro (14a), i entre
les tres van sumar els punts necessaris per quedar en tercer lloc

El taekwondo continua la bona feina
El passat 6 de maig es va disputar al
pavellód ela Marbella de Barcelona
el campionat de Catalunya de
Promoció Júnior i el cadet.
Com ja és habitual, hi van participar varis clubs mataronins aconseguint bons resultats. El Hwarang
va sumar dues medalles, un or i una
plata, que van ser per a Aleix Pinyol
i Daniel Torrent, respectivament.
Pel la seva banda, el Marathon
Gym del club Crazy Jumpers va
aconseguir sumar 6 medalles. Una
plata per a Joel Díaz, i 5 bronzes
per a Marc Rivas, Joan Casillas,
Hugo Carmona -tots ells en categoria promoció júnior- i Nieves
BArroso i Pol Fernández en sub21.
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El CH Mataró es proclama campió
de Catalunya Fem16 a Cambrils

PRÈVIA
HOQUEI PATINS
Jornada decisiva per
als dos primers equips
Enfrontament clau per seguir
pensant en l'ascens masculí

L'equip d'Albert Bou recupera
el títol després del tercer lloc
de la temporada passada
Després d'haver quedat en tercera
posició la temporada passada, tot
i que van aconseguir el campionat d'Espanya, aquest any el Club
Hoquei Mataró ha recuperat el títol
de Campió de Catalunya en la categoria Fem16, en el torneig que es va
disputar a Cambrils el cap de setmana passat. Ho va fer sense perdre
cap partit, cedint tan sols un empat
en la fase de grups quan ja tenien
la classificació per a la semifinal a
la butxaca, i imposant-se en la final
al Cerdanyola per 3-1.

A la fase de grups van imposar-se per 1-3 al Voltregà i per 2-0
al Manlleu B, empatant amb l'Sferic
Terrassa a 3 gols en el darrer partit.
El rival a la seva semifinal va ser el
Palau de Plegamans, al que va superar per 4-2 per guanyar-se el seu
bitllet per a la final de diumenge.
Després d'aconseguir el campionat
de Catalunya, d'aquí a dos caps de
setmana tocarà defensar el títol
vigent de campiones d'Espanya, el
que suposaria un nou èxit.
Formen la plantilla: Julia Baldrich i Vinyet
Junca (Porteres). Ester Anglas, Marina López,
Aleia Paituvi, Aina Lleonart, Aina Florenza,
Marlena Rubio, Olga Juanola i Nina Almirall.

Nou gran èxit del Doctore Bike a la
Titan Desert

Aquest dissabte a les 20:30h l'equip
entrenat per Quim López necessita
guanyar al Vilanova al Jaume Parera.
A falta de tres jornades per acabar la
competició es troba a dos punts dels
llocs d'ascens, i per tant una derrota
ja el deixarien gairebé sense opcions.
La igualtat de la zona mitja de Primera
Estatal aquesta temporada fa més
aferrissada que mai la lluita per l'ascens,
i per evitar l'últim lloc de descens.

Segon partit de la semifinal del
play-off d'ascens a OK Lliga
El primer equip femení, que aquest any
juga a Nacional Catalana, té una cita
a cara o creu aquest diumenge a la
pista del Palau de Plegamans B, ja que
després d'haver perdut el primer partit
a casa tan sols serveix la victòria per
forçar el tercer partit i seguir pensant
en l'ascens. De fet un rebot encara donaria opcions al Mataró tot i no passar,
però l'equip vol aconseguir el títol.

Sanchez i el mateix Raúl Doctore
-que enguany ha sumat la seva
participació número 12 a la cursa-,
han aconseguit la tercera posició a
la classificació general per equips,
en una cursa on regna el bon ambient entre tots els seus esportistes,
i que aquesta edició ha comptat
amb la presència d'autèntiques
llegendes de l'esport de la bicicleta
com Roberto Heras, Cadel Evans
o Abraham Olano entre d'altres.

Tot l'equip del Doctore Bike. | CEDIDA

La setmana passada es va disputar la 13a edició de la prestigiosa
Titan Desert, on l'equip mataroní
de Doctore Bike ha tornat a sumar
un gran èxit amb la victòria del seu
ciclista Josep Betalu, que suma la
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seva tercera Titan Desert consecutiva al seu palmarès.
Betalu va dominar la competició
de principi a fi i, per si no fos poc,
amb la suma dels altres participants
de l'equip, Aitor Hernández, Gerard

Els ciclistes del Doctore Bike. | CEDIDA
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La gran cita del cap de setmana

Sabor i molta
diversió a la Fira de la
Maduixa de Sant Pol
Un any més, la Fira de la Maduixa de Sant Pol torna renovada
i amb noves propostes engrescadores per a tothom. Aquest
cap de setmana dolç començarà divendres a la Biblioteca
de Can Coromines amb l’esperat concurs de pastissos i postres de maduixa. Un petit certamen gastronòmic que crea
expectació entre els pastissers amateurs que s’hi presenten.
Serà l’endemà, dissabte 12 de maig, quan començarà pròpiament la Fira de la Maduixa d’enguany. Durant dos dies,
la plaça Torrent Arrosser serà l’escenari on s’exposaran diferents parades de productors locals de maduixa i tindran
lloc diversos tallers enfocats a tota la família.

Entreteniment infantil i ritmes contagiosos
Juntament amb la maduixa, els infants seran els indiscutibles
protagonistes d’aquestes jornades. Dissabte al migdia tindrà
lloc l’espectacle de titelles “Bon profit”, que anirà a càrrec
de la companyia Tanaka Teatre. Serà a la tarda, de 17 a 20
hores, que es posarà a disposició dels infants jocs inflables i
un berenar infantil. Diumenge
podran gaudir de diferents tallers organitzats per l’AMPA
de l’Escola Sant Pau, com el
de “Pinta’t la cara” o “Flors de
paper”.
El ventall de possibilitats que
es trobaran els adults que visitin la Fira de la Maduixa de
Sant Pol anirà des de les visites
guiades, passant per la tarda de
còctels de dissabte que aniran
acompanyats de música en viu i
altres actuacions com la que
oferiran els Bastoners de les
Guilleries diumenge al migdia
i amb la que finalitzarà la programació d’aquest 2018.

Tot a taula 1,2 1820.indd 1
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RRECOMANA

SABOROSA I ANTIOXIDANT

La maduixa

Des del mes de març i ﬁns al juny és quan podrem trobar en els nostres mercats les millors maduixes. La maduixa és un aliment ric en vitamina C i, per tant, el seu
consum té efectes antioxidants en el nostre organisme,
al mateix temps que resulta interessant l’efecte desinfectant i de resistència davant les infeccions.
Aquesta vitamina també té un paper important en la
formació de coŀ lagen, a més d’afavorir l’absorció del
ferro, per la qual cosa té un efecte de prevenció i de millora davant de casos d’anèmia.
Són també una bona font d’àcid fòlic a part d’aportar
ﬁbra. L’aigua és un dels components principals, la qual
cosa la fan un aliment diürètic que depura el nostre organisme i ajuda a combatre la retenció de líquids. A la
vegada, les maduixes són pobres en sucres, per la qual
cosa el contingut calòric és reduït. Al voltant dels 100
grams de maduixes aporten unes 34 calories.
A més a més, tot i que l’aportació calòrica és baixa, la
interessant contingut d’hidrats de carboni fa que les
maduixes ens donin una bona dosi d’energia.
Les maduixes també tenen un alt contingut en potassi,
resulta doncs molt recomanable en casos de persones
que tenen la tensió arterial alta.

Cuinem per a tu!
Cuina casolana
Menú diari per
endur de 5,95 euros
dia cuinem els nosCada
tres plats amb els millors

productes frescos i de proximitat. Cuinem acuradament
seguint les receptes heretades dels nostres pares, sense
deixar de banda les darreres
tècniques i els processos més
avantguardistes.
TUBAU XARCUTERS
St Francesc d'Assís, 12. Mataró

93-790-79-39
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El BioCultura es clausura amb èxit de
públic i més de presència catalana
Els organitzadors de la Fira Internacional de Productes Ecològics i Consum
Responsable confirmen que s'han superat els 72.000 visitants de l'any anterior
Fires: Redacció

La 25a edició del BioCultura va tancar diumenge les seves portes després
de quatre intenses jornades dedicades als productes ecològics i consum
responsable, un sector cada vegada
més diversificat i en auge. De fet, l'estat espanyol és el país europeu que
dedica més superfície a l'agricultura
ecològica, amb 2 milions d'hectàrees, i Catalunya és capdavantera en el
sector secundari i terciari, és a dir, en
l'elaboració, distribució i importació
d'aquest tipus de productes, amb un
volum que representa el 25% total
de l'activitat.
Aquest interès per el que és 'bio' i més
natural s'ha fet palès amb l'increment
d'assistents que s'han acostat fins al
Palau Sant Jordi de Barcelona per visitar el BioCultura. S'han superat els
visitants de l'any anterior.
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núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014

RECOMANA:
n
Els últims cinc anys ha
t
crescut en un 10 per cen
ya
un
tal
Ca
a
els operadors
de productes ecològics
En aquesta edició, BioCultura ha
pogut ampliar la seva superfície i
guanyar més espai per als expositors, més de 700 expositors dedicats als sectors de l'alimentació,
la cosmètica ecològica, la moda
sostenible, el turisme responsable
l'artesania. Un 10% d'expositors
eren de Catalunya.

Activitats en paral·lel
Paral·lelament als expositors s'han
organitzat més de 400 activitats
divulgatives i demostratives i el
festival Mama Terra, dedicat a la infància. Àngels Parra, presidenta de

Tot a taula 3,4 1820 bo.indd 3

Vida Sana, associació organitzadora del BioCultura, ha ressaltat l'èxit
d'activitats com el 'show cooking',
amb demostracions culinàries de
gastronomia ecològica que durant
la fira han dut a terme 40 xefs, i que
ha deixat molta gent fora de l'espai
habilitat per fer-ne seguiment. Els
qui tenien gana també podien fer
un refrigeri 'eco' en algunes de les
'food trucks' habilitades a l'exterior del recinte. Parra també ha
assenyalat que, davant d'un consolidat mercat alimentari ecològic,
el consumidor va diversificant el
seu interès i ja cerca altres tipus de
productes que consumeix habitualment, com és el cas de la roba,
els accessoris, els cosmètics o els
productes d'higiene.

ESPÀRRECS DE
NAVARRA AMB
XAMPINYONS I
CEBA CUIXENT
Gaudeix del nostre menú
de migdia entre semana, de 13 a 16h. Cuina d’elaboració i de proximitat!
Menú no apte per a celíacs
ESPINALER

937 502 521
Av. del Progrés, 47 Pol. Ind. Els
Garrofers. Vilassar de Mar
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CONCURS

#totataula
P

articipar-hi és molt fàcil: només cal
penjar fotos dels teus plats a Instagram i
etiquetar-les amb #totataula

laurass74

Aprofita l'etiqueta per fer públics els teus tresors culinaris, compartir receptes o descobertes i fer créixer la comunitat iger #totataula

guanya
el premi de
LA BOHEME

*És imprescindible seguir l'instagram del
@totmataro per optar als premis

"Amanida casolana del Maresme"
annabelsoria

damas100

guanya
el premi de
FOGONS

guanya
el premi de
TUBAU

"Només sabem que va ser el seu aniversari"
kokopellimataro

guanya
el premi de
TALLER DE PIZZES
"Queda inaugurada
la temporada de síndria"

"Macarrons al pesto"
lvienrose

guanya
el premi de
GAUDIUM
"Pink Breakfast"

Aquesta setmana 5 premis més!
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App molt útil!

MYSUGR
Mysugr és una aplicació gratuïta molt popular entre els que tenen diabetis. Està disponible per a les
principals plataformes i és un lleial registre que ens
controla el sucre del que prenem. Per tant pot ser
molt útil per a tothom.
Els registres manuals passen a la història. MySugr
ens ajuda a controlar els nivells de sucre en sang,
monitorar els carbohidrats, controlar l'ús d'insulina
i evitar els pics. Ens ajuda a fer de la diabetis quelcom menys empipador.

LA RECEPTA
DE
BROQUETES DE POLLASTRE,
COCO I SÈSAM
Broquetes de pollastre, coco i sèsam, una recepta
vistosa i molt fàcil de preparar. En aquest cas, l’oli
de coco, el comí i el sèsam són els encarregats de
dotar a la carn de pollastre d’un toc exòtic. L’elevat
contingut en proteïnes i la baixa aportació de greixos fan d’aquesta carn una de les més saludables,
ideal tant per a nens com adults.

3

Ingredients
• 4 pits de pollastre
• 75 ml d’oli de coco
• 14 g de sal
• 1 g de pebre
• Un polsim de comí
• Xarop d’atzavara
• Salsa de soja Biocop
• Sèsam

Elaboració
1. Fes unes quantes incisions als pits de pollastre.
2. Rosteix el pollastre a la planxa per costat del
greix i quan el treguis salpebra’l.
3. Marina els pits de pollastre en un ungüent preparat amb oli de coco i la resta de les espècies.
4. Talla el pollastre en làmines i col·loca-les arrugades a les broquetes.
5. Torna a escalfar les broquetes al forn o a la planxa i serveix-les salsades amb una mescla de salsa de soja, xarop d’atzavara i sèsam.

Recepta patrocinada per:
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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

Operación: Huracán

12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00

Mi familia del Norte

Mi familia del Norte

12:10 15:50 18:10 20:10 22:30 00:50

Verdad o reto

Verdad o reto

12:15 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00

Sherlock Gnomes

Sherlock Gnomes

18:00

[En català] 20:00

[dv.-dg.] 12:15 16:00 19:00

[dv.-dg.] 17:00

Maratón Deadpoll 1+2
Eurovisión

[dl.-dj.] 16:00

Sexpact
12 valientes

[ds.] 22:40 00:15

15:50 18:00 22:50 01:00

[dc.] 17:0 0
[dl.-dj.] 20:00

Mi querida cofradía

12:15 16:00 18:10

Vengadores: Infinity War

[dv.-dc.] 19:05 22:10

12:00 16:00 17:00 18:00 20:05 21:05 00:10
[ds.] 23:10

7 días en Entebbe

[ds.-dg.] 12:30

[VOSE] 12:20

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

Ready player one

00:30
16:00 18:40 20:15 22:00
12:00 22:15

Peter Rabbit

12:15 16:00 18:05

Le corsaire (Ballet)

[dimecres] 20:00
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16:00 19:00 22:00
[exc. dj.] 18:00 20:45

Noche de juegos

22:00

Un lugar tranquilo
El príncipe encantador
Campeones 18:00 20:00 22:30
Peter Rabbit

16:10
16:15 [dv.+dl.-dj.] 17:45
[dm.] 18:00 (sessió nadons)
16:30 [dv.+dl.-dj.] 17:45

Gorrión rojo

19:30

[exc. ds.] 22:40

Un lugar tranquilo 16:00 20:15 22:20 00:40 [dv.+dl.-dj.] 18:05
Campeones

20:20 22:30
19:00 22:00 [dv.+dl.-dj.] 19:45 22:15

[dl.-dm.+dj.] 16:30 19:00

Noche de juegos 12:15 16:00 20:30 00:50
La casa torcida

[dj.] 19:45 22:00

Vengadores: Infinity War

12:00

[dv.+dg.-dm.+dj.] 21:30

Sexpact

16:00 17:00 17:45 18:30 19:30

Maratón Deadpool 1+2

[dijous] 19:45
[dissabte ] 21:00

12 valientes

16:00 18:10 20:20 22:30
16:00 18:00 20:30 22:30

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

Una razón brillante

18:00 (12 i 14 maig)
20:00 (12 i 14 maig) (VOSE)

El insulto

20:30 (17 maig) (VOSE)

09/05/2018 18:02

núm. 1820 de l'11 a 17 de maig de 2018

Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Per ser campió de quin esport
era conegut John Cena abans de
ser actor?

Mariano Barroso, únic candidat
El director català serà president de l'acadèmia del cine
El realitzador de cinema barceloní Mariano Barroso encapçala l'única candidatura a la presidència de l'acadèmia espanyola
de cinema, segons ha informat
la institució. L'acadèmia celebra
eleccions el 9 de juny per escollir la nova terna presidencial i
renovar la meitat de la junta directiva. Barroso, director de pellícules com 'Todas las mujeres'
(2013), 'Lo mejor de Eva' (2012),
'Hormigas en la boca' (2005) o
'Los lobos de Washington' (1999),
és actualment vicepresident i president en funcions de l'entitat. La
candidatura que presenta la completen el productor Rafael Portela
i l'actriu Nora Navas com a vicepresident primer i vicepresidenta

Tot Cinemes 1820.indd 3

segona respectivament. Navas, al
seu torn, és coneguda per haver
participat en pel·lícules com 'Pa
Negre' (2010)
Així doncs, en cas que el 9 de
juny l'assemblea de l'acadèmia del
cinema doni el vistiplau a la candidatura, Mariano Barroso seguirà
l'estela de la resta de presidents
que ha tingut la institució, que des
de la seva creació han estat José
María González Sinde, Fernando
Trueba, Antonio Giménez-Rico,
Fernando Rey, Gerardo Herrero,
José Luis Borau, Aitana SánchezGijón, Marisa Paredes, Mercè
Sampietro, Ángeles GonzálezSinde, Eduardo Campoy, Álex de la
Iglesia, Enrique González Macho,
Antonio Resines i Yvonne Blake.

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1818
"Match Point"
Guanyadors:
• Ernest Casademunt Moya
• Anna Chica Ramis

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

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

09/05/2018 18:02

Cinemes

Les estrenes

núm. 1820 de l'11 a 17 de maig de 2018

OPERACIÓN: HURACÁN

VERDAD O RETO

SHERLOCK GNOMES

Una banda de lladres intenta portar a
terme un gran robatori del Tresor dels
Estats Units. L'objectiu és fer-se amb un
gran botí de 600 milions de dòlars. El
que no tenen en compte és, però, que un
huracà de categoria 5 s'està apropant.
Direcció: Rob Cohen
Intèrprets: Toby Kebbell, Maggie Grace,
Ryan Kwanten
100min

La pel·lícula comença quan un grup
d'amics joves s'ho està passant bé jugant a dir la Veritat o complir un Repte.
El que semblava un joc innocent, però,
s'acaba convertint en una experiència
terrorífica.
Direcció: Jeff Wadlow
Intèrprets: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane
100min

Els famosos gnoms del jardí de Gnomeo
i Julieta contracten un detectiu mundialment conegut: en Sherlock Gnomes. Ell
tindrà la missió de treure l'entrellat sobre el cas d'una misteriosa desaparició
d'ornaments del jardí. Es tracta d'una
pel·lícula d'animació plena de detalls.
Direcció: John Stevenson
Intèrprets: Animació
86min

THE WALL

MI FAMILIA DEL NORTE

NIÑATO

Es tracta d'un film de temàtica bèl·lica
que situa l'acció a la Guerra d'Iraq. La
història relata un duel ple de tensió i
emoció entre un franctirador dels Estats
Units i un Iraquià en mig d'un paratge
desert.
Direcció: Doug Liman
Intèrprets: Aaron Taylor-Johnson, John
Cena, Spencer Thomas
81min

En Valentin és un arquitecte i dissenyador d'èxit que fingeix ser orfe perquè
s'avergonyeix de la seva família. Només
la seva parella coneix aquest secret fins
que la seva família apareix en mig d'una
gran inauguració.
Direcció: Dany Boon
Intèrprets: Dany Boon, Line Renaud,
Valérie Bonneton
106min

Documental que retracta el dia a dia
d'un pare jove i solter sense feina que
lluita per tirar endavant als seus tres
fills petits. A més, intenta mantenir viu el
seu somni de ser cantant de hip hop, la
seva major passió i esperança.
Direcció: Adrián Orr
Intèrprets: Un documental amb David
Ransanz
72min
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 12
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
1:00
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
CATALUNYA TERRITORI TIC
THE WEEKLY MAG
CREURE AVUI
AL DIA BCN Nord-Maresme
CAMINANT PER
CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GRENN
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
ÚLTIMA SESSIÓ
1MÓN.CAT
BÀSQUET EN JOC
EL CLUB DELS POETES
MORTS. EL CÀSTING
PICALLETRES
AL DIA CAP DE SETMANA
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
TOT JAZZ
CICLE JAJAJAZZ
ÚNICS
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 13
7:00
7:30
8:00

SOM MEDITERRANIS
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI

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

BA-BA
CAMINANT PER
CATALUNYA
PICALLETRES
TRAÇ DE CULTURA
CREURE AVUI
MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
HOQUEI EN JOC
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
1MÓN.CAT
HANDBOL EN JOC
En directe
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
TERRITORI
CONTEMPORANI
SET DIES
DIUMENGE ESPORTS
CALIDOSCOPÌ
ÚTLIMA SESSIÓ
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
CALIDOSCOPI
DIUMENGE ESPORTS

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

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
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

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

MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
TELÓ DE FONS
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

Dimarts 15
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
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 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
21:30

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
CALIDOSCOPI
BA-BA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
TERRITORI
CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONETIC.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

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

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
DE TEE A GRENN

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

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 18
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
Reemissió
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

L’actualitat de Mataró al Facebook!
facebook.com/totmataro
TV 1820.indd 1
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REPORTATGE
Text: Laia Mulà
Fotos: Cedides i Arxiu

En el seu millor
moment
L’Iluro Hockey Club es proposa no només ser
un club esportiu, sinó també social

L'Iluro ha crescut en importància com a club i entitat

J

a fa 27 anys que va néixer el club esportiu d’hockey herba de Mataró, l’Iluro
Hockey Club (Iluro HC). Després d’uns
primers anys com a club petit, amb una
trentena de jugadors que entrenaven sobre un
camp de sorra, la construcció del camp d’herba
amb el que compten actualment i de les installacions necessàries, van possibilitar el creixement exponencial que va viure el club. Ara ja
compten amb equips masculins i femenins de
totes les categories i amb prop de 300 jugadors,
fet que els situa com un club mitjà.

Continuar creixent, però, ja no és possible amb les
instal·lacions actuals, les quals els limiten en gran
mesura i els obliga a tenir més d’un equip entrenant
paral·lelament. És per això que ja fa temps que l’Iluro
HC demana a l’Ajuntament de Mataró comptar amb
un segon camp d’herba que els permeti mantenir
entrenaments paral·lels de diversos equips i categories en pistes separades i poder, així, oferir més
serveis i de major qualitat.

Un camp d’herba per desdoblar els
entrenaments
La necessitat de comptar amb més instal·lacions es
va veure amb claredat quan, fa dues temporades,
l’Iluro HC va completar la piràmide esportiva tant
en els equips masculins com en els femenins. “Això
ha fet que el camp estigui saturat de diversos equips
entrenant i que no puguem continuar avançant”, explica Jaume Aceña, president del club. De fet, té clar
que l’objectiu seria comptar amb equips A i B de les
diverses categories i, sobretot, augmentar l’oferta
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Reportatge

L'aposta és per una base potent, en tots dos sexes, i la piràmide formativa ja s'ha completat

d’entrenaments per als més petits. Això, però “ara
és inviable perquè les instal·lacions no poden assumir més entrenaments”, comenta.
A més de tenir la piràmide completa, recentment
han creat els equips d’Hockey Papis i Hockey Mamis,
formats pels pares i mares que porten els seus fills al
club i també volen entrenar, fer esport i passar una
bona estona. “És força perillós que entrenin mentre
tenen els nens a hockey perquè les pilotes van a més
velocitat i els poden fer mal”, relata el president.

Volen ser un club social
A més de necessitar un altre camp d’herba, des de
l’Iluro HC també tenen clar un altre propòsit que
comportaria un salt qualitatiu: “no només volem un

Fa dues temporades
que van arribar a
300 socis, la màxima
capacitat amb
les instal·lacions
actuals

Tot reportatge hockey.indd 4

club esportiu, sinó també social”, destaca Aceña.
Per a fomentar, doncs, aquesta part social voldrien
construir el que anomenen un ‘Club House’, un espai
d’oci amb un restaurant i servei de bar perquè les
famílies poguessin passar el dia al club mentre es
disputen partits. Amb aquest espai, “construiríem
un club familiar” i aconseguirien que tingués més
vida. Per a habilitar aquest espai però, resten a l’espera de tenir l’aprovació definitiva del Pla Urbanístic.

La resposta de l’Ajuntament
Davant de totes aquestes demandes, al mes de febrer
d’aquest any, l’Ajuntament va publicar un projecte
urbanístic entorn la carretera de Cirera que compliria
amb els propòsits de l’Iluro HC. Aquest desenvolupament urbanístic del sector Cirera contempla, entre
altres coses, recuperar el Torrent de les Valls, traslladar el Camp Municipal de Futbol de Cirera i dotar
a l’Iluro HC d’un segon camp d’hockey herba, annex
al que ja tenen actualment. Es tracta d’una notícia
molt positiva per al club, el qual resta a l’espera de
saber quan podrà disposar de l’espai per començar
a habilitar-lo. “Tot depèn dels terminis”, comenta el
president de l’Iluro HC, el qual explica que continuen
a l’espera de saber “quan podem utilitzar aquests
espais que fins ara eren privats”. Sigui com sigui,
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veuen el projecte amb bons ulls perquè permetria
continuar fent créixer el projecte social i esportiu de
l’Iluro Hockey Club. Quan tinguin el permís hauran
de començar anivellant el sòl perquè ara fa baixada
i, seguidament, posant-hi herba, segons comenta
Aceña. De fet, afirma que la intenció és reutilitzar
l’herba que es treu d’altres clubs, concretament
d’un camp de l’Atlètic de Terrassa que aquest estiu
renovarà la gespa del seu camp. Totes aquestes mesures, però, serien només de tipus provisional per
gaudir temporalment i a curt termini d’un camp on
entrenar categories inferiors, el qual no comptaria
encara amb subministrament d’aigua ni electricitat.
El prioritari per a aquest nou espai és que serveixi
per impulsar l’Escola d’Iniciació per a nens de 4 a 7
anys, els quals encara no competeixen. Actualment
entrenen els dimecres i els divendres en franges
horàries amb molts altres entrenaments. La clau,
segons Aceña, seria oferir-los l’Escola d’Iniciació els
dissabtes al matí en aquest camp annex, cosa que
ja s’havia fet en temporades anteriors però que enguany no ha sigut possible conciliar-ho amb els partits i competicions que tenen lloc al cap de setmana.

27 anys d’història
L’any 1991 naixia l’Iluro Hockey Club de la mà de
Mario Keudell, professor en aquella època d’Educació

Física de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. Al principi comptaven amb un camp de sorra i només uns
30 jugadors de diverses edats. Uns anys més tard,
alguns dels membres d’aquests equips, amb Oriol
Cortada al capdavant, van començar a fer promoció
per les escoles, van treballar en un pla de creixement
i, en definitiva, van dotar el club d’una planificació
per al creixement i consolidació de la seva activitat esportiva.
Gràcies a aquest treball de promoció i a l’ajut que
els va permetre construir el camp d’hockey actual,
van viure “un creixement exponencial molt ràpid”,
comenta el president. De fet, en pocs anys van passar
d’una trentena de jugadors, a un o dos centenars. El
2013 van rebre “el premi al millor club mitjà d’Europa
per aquesta progressió tan ràpida i potent”, explica
Aceña. Cal destacar que així van tenir equips més
nombrosos i van crear una línia femenina potent.
Fa dues o tres temporades que van arribar al punt
actual amb uns tres-cents socis, la màxima capacitat
del club amb les instal·lacions actuals.
La impossibilitat de continuar creixent, com ja s’ha
mencionat anteriorment, serà solucionada amb una
ampliació de les instal·lacions. L’objectiu a curt termini seria comptar d’aquí a dues temporades amb
un augment d’un centenar de jugadors, passant així
de 300 a 400. L’objectiu, explica Aceña, és assolir
un creixement de vora del 25%.

L’ascens del primer equip masculí
El Sènior Masculí A de l’Iluro
Hockey Club, equip que l’any
passat va baixar a segona divisió, ha quedat en segona
posició de la seva lliga actual,
fet que els ha permès tornar
a pujar a primera divisió. Tot
i que la temporada anterior
“van estar a punt de salvar-se”,
segons comenta Aceña, van
acabar baixant de categoria.
Aquesta temporada, tot i tenir
un inici dubtós, han fet una
gran temporada: després de 12
victòries seguides, han aconseguit la segona posició del
rànquing, guanyant-se així
l’ascens.
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AMB EMPENTA
Aliança per la innovació tèxtil a la comarca
Calella i Mataró posen en marxa un projecte d’especialització cofinançat pels fons
FEDER mentre que Eurecat hi aportarà més de 300.000 euros.
Innovació: Redacció

Els ajuntaments de Mataró i
Calella, Eurecat i la Fundació
TecnoCampus s’han aliat per posar
en marxa el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial
(PECT) de Mataró-Maresme, amb
el qual es vol impulsar la innovació
en el tèxtil, coneguda com a ‘smart

tèxtil’. El projecte, de prop de 2 milions d’euros, està subvencionat
amb més de 950.000 euros pel Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) Catalunya
2014-2020.
Els PECT són projectes que persegueixen millorar la competitivitat d’un territori a través de les
eines d’especialització i innovació

en sectors d’activitat ja existents
o en activitats emergents i amb
força creixent i real en el territori. S’emmarquen dins de l’estratègia territorial de la Generalitat
RIS3CAT d’aplicació de l’estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització Intel·ligent a la
realitat de Catalunya.
Els ajuntaments de Mataró

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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i Calella lideraran les diferents
accions, si bé la previsió és que
se’n puguin beneficiar les empreses del sector del Maresme,
el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Arenys de Mar, Argentona,
Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac,
Canet de Mar, Dosrius, Malgrat
de Mar, Premià de Dalt, Premia de
Mar, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç
de Montalt, Santa Susanna, Teià,
Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt.

Els projectes
Entre les accions incloses
al PECT, destaca el projecte
‘Reimagine Textile’ de la Fundació
TecnoCampus i Eurecat, amb intenció de crear un espai comú que
aglutini la indústria, els emprenedors i el món educatiu especialitzat. Segons ha informat l’ajuntament mataroní, l’objectiu final és
convertir la ciutat “en un pol de
l’emprenedoria i la innovació en
el tèxtil”, motiu pel qual s’hi destinaran més de 246.000 euros del
fons FEDER, mentre que Eurecat
hi aportarà més de 300.000 euros.
Una indústria més connectada
D’altra banda, el PECT també inclou la iniciativa ‘Maresme
Innova-Tech-Talent’, amb la qual
es fomentarà un “ecosistema innovador” que generi activitats per
intercanviar coneixement entre les
indústries del disseny. L’objectiu
d’aquesta operació, desenvolupada per Eurecat i subvencionada amb més de 168.000 euros, és

Empenta 1 i 2 1820.indd 3

Sport City Lab
Finalment, el tercer gran projecte serà l’'Sport City Lab’, impulsat
per l’Ajuntament de Calella per convertir el municipi en un “laboratori urbà” d’innovacions tèxtils en l’àmbit de l’esport. La iniciativa, subvencionada amb 139.550 euros, vol aprofitar el calendari de
competicions esportives d’alt nivell programades a Calella perquè
el municipi sigui un banc de proves internacional per al món tèxtil
vinculat a l’esport.

aconseguir una indústria tèxtil
catalana “més connectada, més

intel·ligent i innovadora”, assegura
l’Ajuntament de Mataró.
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Amb Empenta

Les oficines de l'ATC s'estrenen amb la
campanya de la renda
La delegació de Barcelona i les onze oficines de l’agència catalana a la província de
Barcelona ofereixen els seus serveis per a la declaració de l’IRPF
Economia: Redacció

L’Agència Tributària de Catalunya
(ATC) ha obert les portes aquest
mes de maig per ajudar als contribuents de les comarques barcelonines que ho desitgin a completar
la seva declaració de l’IRPF del
2017. Per primera vegada, l’ATC
ofereix la possibilitat de sol·licitar
el servei a través d’una cita prèvia a
les oficines de Mataró, Granollers,
Terrassa, Sabadell, Sant Feliu de
Llobregat, Vilafranca del Penedès
i les compartides de Vilanova i la
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Geltrú i Hospitalet de Llobregat.
Aquests espais de l’ATC se sumen
al de la Zona Franca de Barcelona
i del Barcelonès Nord. En total, 78
persones de l'ATC repartides per
tot Catalunya es posaran a disposició dels ciutadans per ajudar-los
a elaborar la seva declaració de
renda i patrimoni.

Les sol·licitud de reserva
A partir del dia 8 de maig es podrà
sol·licitar ser atès presencialment
a les oficines de l'ATC. Les reserves
es faran telefònicament al número

901 22 33 44 entre el 10 de maig i
el 2 de juliol. Aquells contribuents
que hagin de fer la declaració de
l'impost de patrimoni també podran demanar cita prèvia a través
de la seu electrònica de l'ATC o del
telèfon 012.

Les dades
Des del passat mes de setembre
i fins al 31 de març, les oficines
de la demarcació de Barcelona
han recaptat gairebé 1.500 milions
d’euros i han atès unes 90.000 persones, gestionant més de 350.000
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19
El mes de setembre
passat, l'ATC va culminar
el desplegament
territorial iniciat l'any 2017
amb l'ampliació de 4, a 19
oficines distribuïdes arreu
de la geografia catalana,
una d’elles a Mataró
expedients.

Els serveis de l’ATC
Entre els serveis oferts per l'Agència destaquen el d’informar i assistir en relació als impostos que
gestionen les diputacions, ajuntaments i ens locals; el d'assistència en l'elaboració d'autoliquidacions de tributs gestionats
per l'ATC (servei de cita prèvia); o
el d’informació relacionada amb
l'estat dels deutes que gestiona
l'ATC en període voluntari i executiu, entre d'altres. El mes de setembre passat, l'ATC va culminar
el desplegament territorial iniciat
l'any 2017 amb l'ampliació de 4, a
19 oficines distribuïdes arreu de
la geografia catalana, una d’elles
a Mataró.

Una nova plataforma de
licitació electrònica
Barcelona lidera la iniciativa, amb Mataró, Gavà, Girona,
Granollers, Premià de Mar i Terrassa
Economia: Redacció

L’Ajuntament de Mataró és un
dels set municipis que comptaran
de manera conjunta amb una plataforma de contractació electrònica. Es tracta d’una iniciativa liderada per l’Ajuntament de Barcelona i
en la qual hi participen els de Gavà,
Mataró, Girona, Granollers, Premià
de Mar i Terrassa. Amb aquesta
eina, els ajuntaments milloraran
l’eficiència interna en els processos administratius i tindran una
garantia d’accés a les licitacions

de les petites i mitjanes empreses
i proveïdors locals. A més, garantiran així una màxima transparència
en els processos de selecció.

Més de 170 ofertes
Concretament, en el cas de l’Ajuntament de Mataró, des de l’octubre
de 2017 ja compta amb una plataforma electrònica de licitació
pública. Des de la seva posada en
marxa, ja s’han tramitat més de
50 expedients i s’han rebut més
de 170 ofertes.

T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

ENS HEM
TRASLLADAT!
C. Sant Pere 31, Mataró
C. del Parc 48, Mataró
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
V E N C S O F À e n b o n esta t.
685.464.439
C O M P R O A N T I G Ü E DA D E S :
MUÑECAS, juguetes antiguos,
coches scalextrics, tebeos, comics, álbumes, cromos, objetos
religiosos, militares, vinos, licores,
cajas de puros, tabaco, mecheros,
plumas, boligrafos, consolas, videojuegos, musica, cine, libros, restos
de pisos herencias. Tasación justa.
Pago inmediato 627.937.101
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir
de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
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 HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519
LLOGO HABITACIÓ MATARÓ a senyora responsable. Pàrquing, WiFi.
620.800.262
TREBALL
BUSCO SEÑORA COMPAÑÍA señora mayor. Conocimiento cocina.
645.181.225 María
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TREBALL
CAFETERIA LLAVANERES BUSCA
cambrera. Experiència demostrable.
Vehicle. mjosesalavives@gmail.com
619.555.987 tardes
BUSQUEM PEIXATER/A AMB experiència. 617.270.584
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
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
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA
gent gran, nens. Referències.
722.200.863
CHICA BUSCA TRABAJO plancha.
632.510.525
SEÑORA RESPONSABLE BUSCA
trabajo limpieza, interna, cuidado
mayores, canguro. Disponibilidad
horaria. Referencias. 631.927.319
CHICA BUSCA TRABAJO por horas
mañanas. 687.099.964
SEÑORA CUIDA SEÑORAS mayores, lunes a viernes. Referencias.
625.842.033 WhastApp
SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo
interna. 600.617.649
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, cuidado mayores, niños.
664.165.342
SE OFRECE CAMARERO fin de semana. Con experiencia. 698.670.152
Jose
CHICA BUSCA TRABAJO interina o
externa. 637.263.838

09/05/2018 18:05

mics

PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
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T 93 796 16 42
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Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2
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CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
TREBALL
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
ancianos. 698.511.823
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
REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES, albañilería, electricidad, fontanería, gas, pintura.
Económico 670.232.977
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ .
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas y electricidad. 610.565.628
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942

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

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

MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20 €/
hora. 698.645.233 WhatsApp
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA
re s p o n s a b i l i d a d l i m p i eza .
Excelentes acabados 629.988.598
TRADUCTORA E INTERPRETE de ruso https://juliastruve.com/ Teléfono
611.330.203
PALETA. 697.685.580
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
BOLETINES, LAMPISTERÍA,
Reformas, reparaciones. 629.232.530
E S T E T I C I E N , M A S A J I S TA ,
DOMICILIO. 612.272.847
MASAJISTA DOMICILIO. 631.887.274
MUDANCES ECONÒMIQUES .
692.021.141
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
TAROT
ESTHER VIDENTE. Cartas españolas, limpieza Aura. 30€. Horas
concertadas. 642.394.572

E

...
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CONTACTES
DANIELA, 26 años, me inicio, atractiva, cariñosa.... Me enseñas?
688.492.657
MULATA EXPLOSIVA, 35 años, 115
pecho,buen culo, súper simpática.
688.492.671
NOVEDAD DARLIN 23 años.
665.463.891
LUCÍA ¡NUEVA! Mexicana menudita,
tetona, complaciente, trato íntimo.
Particular 615.298.263
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
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 D A D N O R A 2 1 a ñ o s .
631.129.242
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas nuevas. También a domicilio. Zona La
Havana, Rda. Cervantes. 688.019.809
NOVEDAD TRAVESTI LAIDY .
Femenina. Morbosa. 656.464.173
JAVI 70 AÑOS , buena posición. Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, moreno.
682.462.579
MASAJISTA SENSUAL 688.440.784
MASAJE CHINO. Zona Rocafonda.
2 chicas. También a domicilio.
688.019.808
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
M A S A J I S TA C ATA L A N A
TERAPÉUTICOS 654.930.681

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

...i amb 10% de descompte!

EL TOT 1820.indd 9

ENTRA A:

www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot
sortirà a la
REVISTA
I A INTERNET

09/05/2018 18:07

Ciutat

No s'adhereixen al Codi de
Conducta i Bon Govern

Volem no vol que
Avanza gestioni
Mataró Bus

CiU, ERC, Volem i CUP critiquen que no passi pel Ple i
que l'Alcalde l'hagi aprovat mitjançant decret

Critiquen la proposta del
PSC respecte al servei

El Codi de Conducta i Bon
Govern de l’Ajuntament de Mataró
segueix essent objecte de discòrdia
política, quan en tota la seva tramitació va comptar amb un suport
unànime. Els mateixos grups que
van plantar la signatura del mateix
han fet públic que no s’hi adheriran en protesta pel fet que l’Alcalde
David Bote decidís aprovar el codi
mitjançant decret i no fent-lo passar per Ple Municipal. CiU, ERC,
Volem i la CUP reclamen que sigui
el plenari l’òrgan municipal que
faci seu aquest document i retreuen al govern que “actuen per la
directa i evitant el diàleg amb els
grups municipals del consistori”.
El govern, que va demanar al
Secretari si podria aprovar per
decret el Codi, s'ha adreçat ara
als grups municipals perquè s'hi
adhereixin

Montse Morón, al Ple

Suport a l'elaboració
Els quatre grups manifesten que
“des del primer moment hem
donat suport a l’elaboració del

Codi de Conducta i Bon Govern
de l’Ajuntament de Mataró i hem
participat activament en l’elaboració del document final que s’hauria
d’haver portat al Ple” i lamenten
que l’aprovació caigués de l’ordre
del dia del Ple d’abril hores després que tots quatre grups anunciessin que no participarien de la
signatura pública del document en
desacord amb el paper que partits
que sí que en participaven, com
el mateix PSC, el PP o Ciutadans,
tenien a nivell polític general. Ara
els grups es manifesten molestos
perquè l’Alcalde aprovés per decret
el Codi i reclamen que aquest sigui
debatut i aprovat en Ple Municipal.|
Redacció

El codi va ser treballat
en una comissió especial presidida per Esteve
Martínez d'ICV-EUiA

Roda de premsa conjunta amb ERC, CiU, Volem i CUP

Tot ciutat codi + volem.indd 2

Daniel Ferrer

D.F.

VoleMataró està en alerta davant la possibilitat que el govern
de Mataró pugui entregar el servei
de transport públic d'autobusos
a una multinacional mexicana:
Avanza. Des de VoleMataró consideren que aquesta proposta significaria regalar un bé públic que
paguen tots els mataronins i mataronines i denuncien que es tracta
d’una de les estratègies principals
que fa servir el PSC per desvincular
el Pla de Mobilitat de la ciutat amb
el servei de transport Mataró Bus.
Des del punt de vista de Volem, la
xarxa d'autobusos de Mataró és,
però, un element important de la
mobilitat de la ciutat i s’hauria de
treballar conjuntament.
Pel partit, la proposta del govern
suposa "una hipoteca per 10 anys
del transport públic, suposaria
unes millores insuficients per tenir un transport públic de qualitat
tant pels usuaris com pels treballadors". Com a proposta demanen
que es redueixi el preu del bitllet
senzill a 1 euro per potenciar l'ús
de l'autobús, així com ampliar els
horaris fins a la matinada a la zona
de l'Hospital de Mataró, reforçar
les línies 1 i 2 i invertir en autobusos híbrids i elèctrics per millorar
la salut de la ciutat. | L.M.
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La segona NUDICUP serà un
curs sobre opistobranquis

Tractaments
Ecològics del
Maresme, finalista

Organitzada per l'associació POSIDONIA 2021, la
primera fase va consistir a cercar i fotografiar espècies

Dins els Premis Asepeyo
per 'Prevenció en cadena'

Després de l'èxit de la primera
jornada de la Nudicup del passat
21 d'abril, arriba la segona jornada,
la qual consistirà en un curs monogràfic teorico-pràctic d’opistobranquis. Els participants rebran
les nocions més bàsiques sobre
la biologia, ecologia i classificació de les diferents espècies per,
posteriorment, entrar a l'aigua i
observar les espècies amb els seus
propis ulls. Després d'una posada
en comú de tot l'après i vist sota
l'aigua es farà la projecció de les
millors imatges del concurs oficial de la primera jornada seleccionades pel jurat amb el suport
d'un biòleg de la Universitat de
Harvard que ha certificat cadascuna de les espècies retratades
pels participants.
La NUDICUP 2018 acabarà amb
el lliurament de premis del concurs de fotografia i amb un aperitiu de cloenda per agrair a tots
els participants i col·laboradors el
seu esforç per fer un èxit d'aquesta edició de la NUDICUP. El guanyador podrà gaudir d’un creuer

de busseig a Indonèsia a bord del
vaixell MY Oceanic.

Un èxit
Cal destacar que la primera fase de
la Nudicup va superar les expectatives: els diversos equips participants van trobar fins a 27 espècies
diferents d'opistobranquis, uns
animals molt especials i d’aspecte
espectacular. Aquest esdeveniment
pretén consolidar-se com una iniciativa única en el litoral català i
que es desenvolupa en les aigües
de l'Àrea Marina Protegida Costes
del Maresme. A més, espera convertir-se en una referència fins i
tot a nivell internacional.
Per conservar l’alguer
Posidònia 2021 va néixer el 2016
com una iniciativa ambiental creada amb l'objectiu de promoure
la conservació i recuperació de
l'alguer de posidònia. L'estiu de
2017, Posidònia 2021 va signar un
conveni de custòdia marina amb
l'Ajuntament i la Generalitat per
a quatre anys. | L.M.

La Nudicup acaba aquest cap de setmana

Tot 9 ciutat nudicup + ecològics.indd 2
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Rebent la menció
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Tractaments Ecològics del
Maresme ha quedat finalista en
la VI Edició dels Premis Asepeyo en
la categoria de millors pràctiques
preventives pel projecte ‘Prevenció
en cadena’, el qual es troba dins la
categoria ‘Millor pràctica pel control de risc’. Aquest reconeixement
no és el primer que rep el Consorci
per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme, sinó que ja
va ser guanyador en l’edició anterior de la categoria relativa a la
millor contribució preventiva de
la representació de treballadors i
empresaris.
L’acte d’entrega del guardó,
que reconeix el projecte com un
dels finalistes dels premis, va tenir lloc a les instal·lacions d’UTE
TEM Consorci de Tractaments
de Residus del Maresme amb el
President del Consorci i alcalde de
Mataró, David Bote. Està emmarcat dins la setmana que cada any
l’empresa dedica a la seguretat i
salut en el treball.
La Mútua es proposa difondre
les activitats dels projectes guanyadors i finalistes d’aquesta edició
dels Premis Asepeyo a les millors
pràctiques preventives. I ha optat
per publicar una monografia detallada a la seva web. | L.M.
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Kepa Junkera, el
millor acordionista
de la Península, actuarà per Les Santes

Jorn de processó infantil a Cerdanyola
La celebració de les Creus de Maig creix per poder ser una jornada festiva i familiar
després de ser l'embrió dels primers actes confrares específicament infantils
Processons: Cugat Comas

Després de l'èxit de la Processó Infantil de Pasqua,
els carrers de Cerdanyola seran testimoni aquest
diumenge de l'acte que va acabar per motivar la que
va ser gran novetat de la passada Setmana Santa. I
és que va ser precisament arran de la recuperació
per part de l'Hermandad del Nazareno i l'Esperanza de les festes de les Creus de Maig que la guspira
va prendre entre els més petits confrares. Arribats
al segon cap de setmana del mes que dona nom a
la festivitat, aquest diumenge es recuperarà el cerimonial dels dos darrers anys i, expliquen des de
l'entitat organitzadora, s'incorporaran nous elements
"com la música, els accents diversos que té la nostra
ciutat" a fi i efecte, expliquen, d'arrodonir "tota una
diada festiva, religiosa i cultural".
Amb la consolidació de les festes de les Creus de
Maig, o de la Santa Creu en llocs com Figueres on
hi és directament data de la Festa Major, Mataró se
suma a ciutats com Cornellà, Sant Boi, El Vendrell,
Anglesona, Salardú, Corbera de Llobregat, la Pobla
de Claramunt, Hospitalet o Castelldefels per anar
recuperant a poc a poc una tradició pròpia d'aquesta

Tot cultura ob creu maig.indd 1

data, dins el calendari litúrgic, en què eren els nens
i nenes els protagonistes, amb els seus tabernacles,
decorant les creus de terme o sent partícips d'altres
rituals depenent de la zona i de la tradició.
La processó infantil serà l'acte central d'una jornada en la qual, com és marca de la casa, s'hi han

Jornada completa

Per arrodonir la festa,
hi haurà una arrossada popular i jocs
infantils al pati del
Tomàs Viñas
abocat setmanes de preparació i assajos per part
de la confraria, que pràcticament hi comença a
barrinar tan bon punt posa punt final a la Setmana
Santa. La parròquia de Maria Auxiliadora servirà de
punt inicial d'un recorregut que a les deu del matí
de diumenge recorrerà els carrers propers, on les
processons sempre tenen requesta.
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3.000 alumnes a l’Escola de l’Espectador

El Cantània farà pujar a l'escenari del Monumental més de 1.000 alumnes

Arxiu

Durant els mesos de maig i juny els alumnes de primària i secundària de la ciutat
participaran en 6 projectes diferents relacionats amb les arts escèniques i la dansa
Cultura: Laia Mulà

Durant els mesos de maig i juny,
uns 3.000 alumnes de primària
i secundària de Mataró uniran
formació artística i el programa
educatiu dels centres a través de
la música, la dansa i el teatre: l'Escola de l'Espectador. Les iniciatives relacionades amb les arts escèniques i la música que tindran
lloc són les següents: la Mostra de
Teatre a les escoles i la Mostra de
Teatre als instituts, Tots Dansen,
Musiquetes, la Cantània i els Tallers
de l’Aula de Teatre de Mataró, sis
iniciatives que aporten una experiència artística molt especial als
nens i nenes de la ciutat.
Mostra de teatre a les escoles i
instituts
Les direccions d’Ensenyament i
de Cultura, amb la coordinació de
l’Aula de Teatre i el Pla Educatiu
d’Entorn, treballen en la Mostra
de Teatre a les escoles i la Mostra
de Teatre als Instituts. La primera
arriba del 22 al 29 de maig amb la
participació dels alumnes de cicle
superior de primària. Enguany han
treballat contes d'arreu del món i

Tot cultura espectador.indd 2

els han convertit en teatre a través
d'un procés de creació col·lectiva.
Els centres que hi participen són
les escoles Camí del Mig, Cirera,
Cor de Maria, Germanes Bertomeu,
Joan Coromines i Torre Llauder.
El dia 18 de maig el Teatre
Monumental serà l’escenari de
la unió dels alumnes de secundària de sis instituts de la ciutat a la 18a Mostra de Teatre als
Instituts. Els centres que hi participen són: Alexandre Satorras,
Damià Campeny, Thos i Codina,
Josep Puig i Cadafalch, Laia l’Arquera i Miquel Biada. Durant el
curs han treballat a partir de la
dramatúrgia escrita per Núria
Parera que narra la història de
sis dones valentes d’una mateixa
família d’origen amazic. L’edició
d’enguany, a més, compta amb la
col·laboració especial de la Vocalia
de Dones de l’Associació de Veïns
de Rocafonda a través del seu projecte ‘Totes plegades’.

Tots Dansen
També al Teatre Monumental,
els dies 23, 24 i 25 de maig, se

celebrarà la sisena edició de Tots
Dansen. Els estudiants de secundària dels instituts Josep Puig i
Cadafalch, Alexandre Satorras,
Damià Campeny i Thos i Codina
han treballat amb la coreògrafa
Constanza Brncic i el suport dels
ballarins Daniel Rosado i Bàrbara
Martín.

Més de 1.000 al Cantània
Més de 1.100 alumnes de la ciutat i d’Argentona trepitjaran el
Monumental a la 14a edició de
Cantània a Mataró, un projecte de
l’Auditori de Barcelona en el que hi
participen els alumnes d’últim cicle de primària. La cantata d’aquest
any porta per nom ‘partícules’ i
tindrà lloc en sis concerts entre
els dies 11 i 13 de maig.
Tallers de l'Aula
Del 19 de maig al 22 de juny, uns
300 alumnes de l’Aula de Teatre
de Mataró mostraran el treball fet
durant el curs amb diverses peces
d’espectacles. Les representacions
es faran al Teatre Monumental i a
Can Gassol.
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Un cicle de tastets culturals a
la plaça Gran

Els carrers es
converteixen en una
galeria d’art

El primer dissabte de cada mes la UBM i els comerciants
de la zona organitzaran una activitat cultural

Amb la 23a Fira de
Dibuix i Pintura de Mataró

Aquest dissabte dia 12 de maig
tindrà lloc la primera activitat de
dinamització cultural que organitza la Unió de Botiguers de Mataró
(UBM) a la plaça Gran. Es tracta
d’una iniciativa que tindrà lloc un
cop al mes en aquest espai cèntric
i que vol convertir la plaça Gran
en un pol d’atracció de ciutadans i
dinamitzar-la. El cicle d'activitats
culturals tindrà lloc el primer dissabte de cada mes al matí.
De manera excepcional en
aquest cas es farà el pròxim dissabte, el segon del mes de maig.
Serà un conta contes a càrrec de
Buc de Llibres i es podrà gaudir
de la iniciativa durant tot el matí.
Cal destacar, també, que l’activitat
de juny anirà a càrrec de l’Escola de Música Carreró, situat prop
de la plaça.

Una iniciativa dels comerciants
La idea és impulsar activitats que
fomentin el desenvolupament comercial en aquest espai situat al
casc antic de la ciutat. La proposta
va néixer de la mà dels mateixos

comerciants i socis de la UBM de
la zona, els quals volien fer activitats relacionades amb la cultura
i donar vida a la plaça.
Amb aquesta proposta, esperen
que més persones passegin per
la plaça, accedeixin a la zona i se
l’estimin. A partir d’aquí, segons
explica la Roser Vives, propietària
d’un comerç associat a la UBM,
cada comerciant haurà de continuar treballant per aquest impuls
comercial que esperen obtenir amb
les activitats.

Obert a tota la ciutat
Els impulsors esperen que diverses entitats, associacions o escoles
que vulguin promoure’s a escala
cultural, s’impliquin i participin
en aquesta iniciativa. | Laia Mulà

Més informació

La cita serà el primer
dissabte de mes tot i que
comença demà dia 12

El cartell de l'activitat, amb l'icònic l rengle de Puig i Cadafalch
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Els blaus a Figueres

Arxiu

Mataró viurà en els pròxims dies
un auge de l'art a través de dues
iniciatives que es centren en el
dibuix i la pintura. En primer lloc,
arriba un any més la ja tradicional
Fira de Dibuix i Pintura i, en segon
lloc, un gran nombre d'establiments mataronins decoraran els
seus aparadors amb obres variades
d'artistes mataronins.
La 23a Fira de Dibuix i Pintura
de Mataró serà el dia 12 de maig
entre les 9h i les 21h i comptarà
amb diversos pintors exposaran i
vendran les seves obres originals.
Convertiran així la Riera de Mataró
en una gran galeria d'art.

Un Museu Obert
A més, enguany més de 80 establiments comercials de la ciutat
se sumen a aquest esdeveniment
decorant els seus aparadors amb
obres artístiques de dibuix i pintura elaborades pels membres de
l'Associació Sant Lluc per l'Art, de
la Fundació Iluro i la Col·lecció
Bassat.
Es tracta d’una iniciativa que té
l'objectiu de convertir Mataró en
un Museu Obert per tal d'acostar
el món de l'art al públic en general. Les obres restaran exposades
entre el 10 i el 20 de maig als establiments. | Laia Mulà
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Kepa Junkera, primer gran nom
confirmat per a Les Santes

El preludi d’un maig
casteller intens pels
Capgrossos

El reconegut acordionista basc presentarà Fok, el seu
recull de músiques catalanes, el 28 de juliol

Fan els millors 3 i 4 de 8 de
l'any a Figueres

En les pròximes setmanes s'ha
de donar a conèixer en detall el
programa de Les Santes 2018 amb
tota la seva oferta musical. El que
ja és públic, com consta a la web
de l'artista, és que Kepa Junkera
serà un dels concerts destacats.
Junkera presentarà el 28 de juliol,
segurament al Pati del Cafè Nou, el
seu darrer treball Fok amb el que
fa un repàs i un homenatge a les
músiques tradicionals catalanes.
Kepa Junkera és l'acordionista més
respectat i conegut del sud d'Europa i acumula una extensa trajectòria amb molts treballs editats que
el converteixen en un dels grans
noms del folk a nivell peninsular.

El projecte Fok
El disc que presentarà per Santes,
Fok (Satèlite K, 2017) ha estat escollit millor disc de l'any de folk per
la crítica dels Premis Enderrock
2018. S'hi poden escoltar temes

de la cultura dels Països Catalans
que a l’artista sempre li han semblat únics i emocionants. En molts
d’ells hi ha trobat la proximitat
amb cançons de la cultura basca
així com de tantes altres de la península que també admira. Amb
FOK ha tingut la llibertat creativa
per poder aportar algunes mescles
que escoltava i afegia mentre el
disc s’anava cuinant.

Més de 50 cançons
Ha deixat lloc per a la improvisació
i per l’instint que sorgia en cada
cançó i a cada instant. El doble CD
es compon de més de 50 temes de
Catalunya, el País Valencià, l’Alguer
i les Illes Balears, i ha comptat amb
la participació d’uns 218 músics
més els tècnics, estudis, fotògrafs,
càmeres i persones que han ajudat
a encendre el FOK. Aquesta és la
magnitud del disc que presentarà
a Mataró. | Cugat Comas

Els blaus a Figueres

Cedida

La Colla Castellera Capgrossos
de Mataró va actuar diumenge a
Figueres, una actuació ja habitual per a la colla mataronina a
principis de maig. De fet, els de
la camisa color blau marí van ser
els únics d’aquesta diada que es
van atrevir amb els castells de 8,
descarregant el 3 de 8 i el 4 de 8.
Ambdós castells van ser alçats
amb bona mida i sense cap dificultat, fet que ja fa pensar a la colla mataronina en fer un pas més
aquesta temporada amb castells
de major dificultat.
En aquesta ocasió van compartir
plaça amb la colla local i amb la
Colla Joves Xiquets de Valls. Mentre
que els primers van optar per un
5 de 7, un 7 de 7 i un 5 de 7 amb
agulla, els de Valls van descarregar
diversos castells de la gamma de 7
i 7 i mig. La cirereta de l’actuació
va ser, però, el seu pilar de 6 alçat
davant l’Ajuntament del municipi.| Laia Mulà

Retorn a Badalona

Kepa Junkera, en una imatge d'arxiu

Tot cultura kepa junkera + cpg.indd 2

Cedida

Aquest diumenge els
Capgrossos actuen a
Badalona, en la Festa
Major de Maig de la ciutat
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Marc Flynn protagonitza
'Aquests cinc anys' al Maldà

Gessamí Boada és la
convidada del Vermut
Musical del Maig

Marc Flynn és protagonista del musical

Cedida

Gessamí Boada

Arxiu

El mataroní comparteix protagonisme amb Anna
Herebia fins al 27 de maig dirigits per Marc Vilavella

Diumenge, al Passeig Pau
Claris del Pla d'en Boet

S’ha estrenat al Teatre Maldà un
muntatge de teatre Musical protagonitzat per dos joves actors: el mataroní Marc Flynn i l’Anna Herebia.
Es podrà veure de dimecres a diumenges fins al dia 27 de maig. Es
tracta d’una producció d’Origen
Produccions i dirigida per Marc
Vilavella que mostra la història
d’una relació de cinc anys entre
en Jamie Wallenstein i Cathy Hiatt.
Ell és un novel·lista amb un futur
prometedor i ella una aspirant a actriu. En el musical es pot descobrir
tota la seva història amorosa: es
coneixen, s’enamoren, conviuen,

Gessamí Boada és la convidada
per amenitzar el vermut musical
del 13 de maig a les 12 h al Passeig
Pau Claris. La jove cantant i compositora mataronina presentarà els
temes del seu primer disc 'White
Flowers', que combina lletres en
anglès i català a ritme de pop i jazz.
La Gessamí s'introdueix en el
món de la música des de ben petita. Tot i que el piano sempre l'ha
acompanyat, la seva especialitat és
la veu. El 2015 va marxar d'Erasmus per a formar-se com a singersongwriter a Alemanya i el 2017
va graduar-se en cant modern a
l'ESMUC. També va ser la guanyadora del concurs Live Your Music
2016, organitzat per UME (Unión
Musical de España), i gràcies a
això ha pogut centrar-se en l'enregistrament del seu primer disc.
La formació del directeinclou
Gessamí Boada com a veu i teclats; Bernat Guàrdia al baix, i Pep
Terricabras a la bateria.
L'acte el coorganitza la Casa de
la Música Mataró amb l'associació
de veïns de Pla d'en Boet i és gratuït en el marc del cicle de vermuts
musicals que, mensualment, també serveixen per descobrir nous
espais per a la música a la ciutat.
| Mireia Camacho

es casen, es distancien i, finalment,
se separen.
Es tracta d’una obra escrita per
Jason Robert Brown guanyadora d’un Tony, la qual es caracteritza per una narrativa especial i
sorprenent: mentre que en Jamie
explica la història de la relació en
ordre cronològic, la Catie ho fa a
la inversa. L’adaptació al català
és de Daniel Anglès –una autoritat entre els musicals catalans– i
Joan Vázquez i, per a la posada en
escena, compten amb quatre músics: Gustavo Llull, Gerard Alonso,
Anna Follia i Laura Marín. | L.M.

Màgic Grup Maresme per
reivindicar el món de la màgia

Del 8 al 10 de juny volen convertir Vilassar en capital de la màgia

Amb l’objectiu que Vilassar de
Mar es converteixi en una població
referent en el món de la Màgia, en
Màgic Grup Maresme ha decidit organitzar un cap de setmana ple de
màgia. Serà els dies 8 i 10 de juny.
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El dia 12 de maig l’associació collaborarà també amb el VIDMAR
Festival a Can Bisa amb una taula i
un escenari on oferiran espectacles
de màgia durant tota la jornada
per escalfar l'ambient.
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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 begudes massa fre-

Ja no posposis més un assumpte de

Mirar cap a un altre costat t'ajuda

des i els corrents d'aire doncs la teva

salut. Posa't les piles i comença a

a no pensar en algunes coses però

gola pot estar especialment sensible

cuidar-te mes, perquè de ben segur

tot segueix al seu lloc. Compte amb

aquests dies. Et reafirmes respecte

acabaràs trobant un tractament a la

la mala alimentació, aprofita el bon

a un assumpte econòmic.

teva mida. Tingues paciència.

temps per menjar més fruita.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Algunes coses han canviat darrera-

Planeges viatjar i tot plegat dependrà

Un familiar proper pot col·laborar

ment a la teva vida i el panorama

de l'economia de la qual disposis. Si

en fer-te la vida més agradable si li

que vius és diferent del que potser

això no és materialment possible,

demanes. No esperis que endevinin el

havies imaginat. Sembla que potser

cercaràs les alternatives necessàries

que necessites. Comunica-ho i potser

toca improvisar alguna solució.

per dur-ho a terme.

et sorprendràs.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si notes cansament o més del que

Si el que desitges ara és recuperar la

La salut és important, dóna-li el seu

seria normal, potser és hora d'ava-

teva relació de parella, potser hau-

temps i atenció necessaris. Tendeixes

luar la teva dieta i la manca d'alguns

ràs de canviar algun hàbit que no

a despreocupar-te'n i després et la-

aliments bàsics. Cerca el teu especi-

ajuda gaire a millorar les coses. Per

mentes. El terreny de l'amistat es

alista, no t'automediquis.

entendre-ho, mira enrere.

troba en stand by.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Sospeses la teva relació i valores de

Madurar sempre comporta deixar

Els darrers obstacles t'han ensenyat

la manera més objectiva possible,

enrere algunes coses i acceptar-ne

algunes lliçons importants ben apre-

el que t'aporta. Parla amb la pare-

d'altres. Potser és moment de triar

ses i ara és un bon moment per co-

lla, sobretot si pateixes per algunes

què vols conservar i què no. Gaudeixes

mençar a aplicar-les. Deixaràs a més

qüestions sense resoldre.

d'alguna activitat amb gent afí.

d'un amb un pam de nas.

www.facebook.com/dhannaastro

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

dhannaastro@hotmail.com
PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT

HORÒSCOP 1820.indd 1

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:
ESTANISLAO COCERA MARTÍNEZ
Paraula invertida:
MULTIMARCA

Adreça web del banner invertit:
https://www.facebook.com/anizziaa/

• 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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Un nou cicle 'Art Sonor' a la
Destil·leria

El rap despreocupat
dels Locoplaya arriba
al Clap

Tres jornades relacionades amb l’art, la música i el so en
aquest nou cicle que tindrà lloc durant el mes de maig

Tres traperos i un ase
formen aquest quartet

Durant el mes de maig, l’espai
de La Destil·leria de Mataró acollirà tres jornades centrades en Art
Sonor, un nou cicle que per primera vegada organitza aquest espai
cultural. Les jornades comptaran
amb performances de tipus sòniques, concerts, música experimental, projeccions relacionades amb
art i so i workshops, entre altres.
Tindran lloc els dissabtes dia 12 i
19 de maig i el diumenge dia 20 i
les activitats aniran acompanyades de la possibilitat de gaudir de
vermut i tapes per gaudir d’una
estona experimental de primera.
El dissabte 12 de maig de 10h
a 12.30h tindrà lloc una master
class oberta d’Arte y Sonido amb
un taller teòric d’introducció a l’art
sonor (Mòdul 1). Seguidament, a
les 13h, serà el moment d’un concert performance Spoken Word
amb Laura Llaneli i d’un concert
de música experimental amb Lina
Lab a les 13.30h. El mateix dia a
les 17.30h continuaran amb un
taller teòric i pràctic sobre poesia
fonètica i sonora (Mòdul 2) i, per
últim, a les 19.30h serà el moment

d’una projecció de cinema sonor
‘Opera for a Small Room’.
El dissabte dia 19 començarà
amb una workshop sobre l’Escena
local contemporània (Mòdul 3),
seguida a les 12.15h d’una projecció de cinema sonor: ‘El sonido de
Sudamérica’ i ‘Concierto de Ciudad
Festival Tsonami 2012’. A les 13.30h
serà el moment del concert circuit
a càrrec de TAUB.
Per acabar el cicle, el diumenge 20 serà el moment de gaudir
a les 10h d’un taller d’introducció al paisatge sonor (Modul 4),
seguit de concerts de tancament
a partir de les 12.30h a càrrec de
Francesc Llompart, seguit d’un
concert quadrifònic de paisatges
sonors a càrrec d’Arte y Sonido.

Inscripcions
Es pot participar en un sol mòdul
a un preu de 9 euros o adquirir
l’abonament als quatre mòduls
per un preu de 32 euros. Cal destacar que, per altra banda, l’accés
als concerts és lliure i funcionarà
amb el mètode de taquilla inversa. | Laia Mulà

Locoplaya

Cedida

Locoplaya és un quartet format
per tres nois canaris i un ase, el
qual visitarà al Sala Clap aquest
dissabte dia 12 de maig a les 21h.
Amb el seu rap humorístic, despreocupat i, sobretot, divertit, el grup
farà ballar tota la sala al ritme de
lletres que mostren l’actitud característica del grup. Format l’any
2014 amb Bejo, Don Patricio i Uge,
Locoplaya ofereix un so fresc i humorístic que fa pensar en els anys
noranta. Locoplaya ha aconseguit
que molts dels seus temes es transformin en himnes dels amants del
rap i el trap espanyol.

Omplen sales
La formació musical ha actuat a
moltes ciutats de la península com,
per exemple, Madrid, las Palmas
de Gran Canaria, La Coruña, Vigo,
Granada, Sevilla o Barcelona. Amb
temes com Canaryass, Mujer o diosa i Más fresco, aquesta formació ha sabut omplir les sales de
diversió i bon ambient.| Laia Mulà

Les entrades

Un cicle innovador i atrevit en un espai com La Destil·leria

Tot 15 cultura destileria + locoplaya.indd 2

Cedida

Les entrades es poden
adquirir a un preu de 12
euros a través de la web
de la Casa de la Música
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Lora denuncia un comentari de
Facebook
La regidora de PxC informa que va rebre un comentari que qualifica
d’amenaçant en una foto seva publicada

Mònica Lora és la regidora de PxC

‘3 bales’ és el comentari que un
usuari de Facebook va publicar comentant una imatge que Mònica
Lora, la regidora de Plataforma per
Catalunya (PxC) a l’Ajuntament de

C12 Ciutat Lora.indd 1

Daniel Ferrer

Mataró, havia publicat amb motiu
del dia de la Mare del passat 6 de
maig. En la imatge es podia veure
la regidora amb els seus dos fills
petits. Davant aquest comentari

que ella qualifica d’amenaçant,
Lora ha emès un comunicat de
premsa informant que interposarà una denúncia a l’usuari de
Facebook.
A més, informa que no és la primera vegada que rep un comentari
ofensiu d’aquest usuari i té clar que
en aquest cas les tres bales serien
per a ella i els seus fills. De fet, destaca que és evident que aquesta
persona té idees contraposades
a les seves en relació a Catalunya
però remarca que això no li dóna
dret a fer comentaris d’aquest tipus. És per això, que demana una
condemna de tothom i la difusió
dels fets.| Redacció
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Argentona

Dissabte és el dia de les entitats de la vila
La Plaça Nova s'omple de parades i activitats en un dissabte intensiu per posar de
manifest la pluralitat de les associacions d'Argentona
Entitats: Redacció

La Plaça Nova respirarà associacionisme aquest dissabte amb la
Mostra d'Entitats d'Argentona, que
es farà d’11h a 14h i de 17h a 20h.
Des de la regidoria de Participació
Ciutadana s'ha convidat a totes les
entitats d’Argentona que formin
part del Registre d’entitats, a mostrar la feina que fan durant l’any.
D'això va la Mostra amb bona part
de les associacions donant a conèixer les seves activitats i propostes
amb una parada i participant del
programa d'actes que complementa el que és la Mostra.
La Mostra arrencarà amb una
xocolatada a partir de les 10:30
hores. I al llarg de la jornada les
associacions oferiran exhibicions
i tastets per tal que tothom qui ho
vulgui pugui participar en tallers,
practicar alguna modalitat esportiva o ballar, entre altres.

Tot Argentona 1820.indd 2

Horari dels actes de la Mostra d'Entitats
MATÍ:
11:00 – Llançaments i partit amb Handbol Club Laietà
11:20 – Taller de descoberta d’ocells amb Natura Maresme
11:40 – Piloteig de tennis amb el casino
12:00 – Vine a ballar i menjar fruita amb Brass the Gitano Band
12:40 – Cercavila per la Plaça amb la Colla Argeganters
13:00 – Partit de minibàsquet amb el CBA
13:20 – Desfilada de gossos en adopció amb Volcaad Maresme
TARDA:
17:00 – Posa’t els patins amb el Patinatge Artístic
17:20 – Circ, malabars i arts gràfiques amb l’Espai Musical Burriac
17:40 – Partit de futbol sala amb el CFS Olímpic
18:00 – Vine a ballar i menjar fruita amb Brass the Gitano Band
18:40 – Balls de Bollywood amb Fundació Vicente Ferrer
19:00 – Iniciació al futbol flag amb els Bocs
19:20 - Classe de gimnàstica i taitxí amb El Moviment és Vida
19:40 – Taller de batukada amb Musicaargentona
20:00 - Correfoc amb els Banyetes i la Polseguereta.
* Tots els actes es faran a la Plaça Nova.
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Més de 80.000 euros d'ajuts a
l'Ajuntament d'Argentona
Els ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona permetran impulsar més d'una quinzena d'actuacions
La Diputació de Barcelona ha
atorgat una subvenció de prop de
84.000 euros a l'Ajuntament d'Argentona dins els Ajuts Econòmics
del Catàleg de Serveis.
Ho han fet després d'analitzar
i aprovar un total de 18 actuacions preparades per a millorar i
impulsar diversos serveis bàsics
d’Argentona.

Administració digital
D’entre els projectes i serveis
municipals subvencionats per la
Diputació cal destacar un projecte
d'Administració Digital, que rebrà
un total de 12.000 euros. També
hi haurà uns 10.000 euros destinats a programes de perspectiva
de gènere i LGTBI i 10 mil euros
més per a la promoció de les ﬁres

L'Ajuntament d'Argentona

Tot Argentona 1820.indd 3

La deixalleria
d’Argentona amplia
horaris
Obrirà diumenges a la
tarda i festius

i el comerç d'Argentona.
La Diputació de Barcelona ha
concedit gairebé 5.000 ajuts econòmics del Catàleg de Serveis per
un import total de més de 37 milions d'euros.

El total dels recursos
Els ajuts econòmics aprovats se
sumen als fons de prestació destinats al suport dels serveis municipals bàsics, aprovats el passat
mes de febrer per valor de prop
de 17 milions d’euros, completant així la concessió dels recursos
econòmics del Catàleg de Serveis
d'aquest 2018.
Amb l’aprovació dels ajuts
econòmics i els fons de prestació, l’execució del pressupost del
Catàleg 2018 és del 79%. | Redacció

Cedida

La deixalleria

Arxiu

La deixalleria municipal, situada a Can Carmany, amplia el seu
horari i obre els diumenges a la
tarda, de 16 a 20 hores, i els dies
festius, de 10 a 14 hores i de 16 a
20 hores. Cal destacar, però, que
els festius oﬁcials estarà tancada
(25 i 26 de desembre i 1 de gener, entre altres festius oﬁcials.
L’ampliació horària té l’objectiu de
reforçar aquest servei de recollida
de residus i de donar resposta a les
demandes de la ciutadania. Per a
fer ús dels serveis de la deixalleria i
accedir-hi, cal presentar la targeta
identiﬁcativa de domicili o local
comercial. Els que no la tinguin,
la poden sol·licitar a les oﬁcines
de l’Ajuntament. L'accés i ús de la
deixalleria és gratuït i il·limitat, a
excepció d'alguns residus que poden tenir limitacions de quantitat
o freqüència.

L’àrea d’emergència
Cal recordar que Argentona compta amb una àrea d'emergència a
la mateixa deixalleria que poden
utilitzar de manera excepcional els
veïns i veïnes del municipi. També
ofereix un servei de deixalleria mòbil que s'instal·la a la plaça Nova, i
al veïnat del Cros. |Redacció
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Maresme

Llavaneres vol un gimnàs a l'aire
lliure i un itinerari saludable
durant el procés d’elecció, un total
La primera experiència de participació ciutadana està
relacionada amb l’esport i la salut dels seus vilatans

Són les propostes més votades a Llavaneres

Els ciutadans de Llavaneres ja saben quines dues propostes rebran
els diners destinats pel Pressupost
Participatiu d’Esports del 2018: un

Cedida

gimnàs a l’aire lliure (workout) i la
creació d’un itinerari saludable
per a la vila. Ambdues propostes
han rebut el 70% dels vots emesos

25 ANYS

de 20, i comptaran amb un total
de 6.300 euros de pressupost dels
8.000 euros amb els quals comptava inicialment. L’import restant,
1.700 euros, s’utilitzaran per complir les despeses suplementàries
derivades de la instal·lació del nou
espai d’activitat física i de l’itinerari saludable.

Projectes futurs
Pel que fa als projectes que podrien
desitjar els habitants de Llavaneres
per a més endavant, cal destacar
la creació d’una escola esportiva
municipal, proposta que també
ha rebut vots en aquesta ocasió
però que, finalment no ha estat
escollida.

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

OCASIÓN

Ref. 12869 CERDANYOLA: De las mejores ocasiones. Exce-

lente oportunidad! Piso 1/2 altura perfecto estado. Calle tranquila. 2 dorm. amplios. Salón comedor luminoso. Cocina óptimo estado, galería. Baño con ducha. Suelos de gres. Ventanas
aluminio. Carpintería madera barnizada.

73.500€

T

censor, bonito piso 1/2 altura, muy exterior y bien ubicado en
zona tranquila. Impecable, sin necesidad de reforma. 2 dorm.
Salón comedor cuadrado y luminoso. Cocina equipada. Baño
completo. Calefacc. Trastero. Zona comunitaria!!.

149.000€

T

TOTALMENTE REFORMADO

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vivienda 75m2+ terraza

sup. 20m2 soleada. Calle tranquila, sólo 3 vecinos. 3 dorm. 2
dobles. Salón comed., Balcón exterior. Cocina conserv. Baño
estado original. Galería posterior. Disfruta de pequeña comunidad y terraza a precio asequible.
.

97.500€

BONITO PISO CON ASCENSOR

Ref. 12886 CIRERA: Bloque reciente construcción con as-

T

Ref. 12882 Z. PERAMÀS: Zona rodeada de servicios, médicos, colegios, supermercados, etc. 1er piso sin ascensor. Vivienda reformada y bien cuidada. 80 m2, salón comedor luminoso
balcón. Cocina, galería. Baño completo. 3 dorm. Puertas roble.
Suelos gres. Aire Acondic. Entrar a vivir sólo una mano de pintura. Ideal 1ª vivienda

149.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

c12 Tot Maresme cabrera.indd 2
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)
Mataró

T 931 934 535
www.gruplaudem.com
5424

info@gruplaudem.com

- SELECCIÓN PATIOS Y TERRAZAS TERRAZA DE 15M2

GL-14933. Z. CIRERA: Atención a este primer piso

independiente con terraza privada a nivel de 15 m². Cocina en
fórmica, baño completo, 3 habitaciones amplias, salón, trastero
en la terraza de 6m². Suelos gres y ventanas aluminio. Oportunidad! 116.000€

ZONA TRANQUILA Y CON VISTAS

GL-14945. Z. VISTA ALEGRE: Ático seminuevo zona

tranquila y excelentes vistas. Superf. aprox. 95m² + 15m² buhardilla
trastero, terraza priv. 25 m². Inmueble muy exclusivos. Cocina súper
oﬃce ampliada con habitación, salón 2 amb, balcón, 3 hab. (2 dobl)
y 2 baños completos. Ascensor. Pocos vecinos. 226.900€

VIVIENDA CON TERRAZA DE 40M2

GL-14960. Z. ROCABLANCA: Ático dúplex en finca

moderna. Vivienda aprox. 125m² en 2 pl. Tza sup.40 m². Parking
opc.en la misma finca. Cocina súper oﬀ 16 m², 3 habitaciones +
estudio 25 m², 2 baños, gran salón y trastero en buhardilla 12 m²
aprox. Vivienda muy exclusiva. 250.000€

1P GRUP LAUDEM.indd 1

JUNTO AL CENTRO HISTÓRICO

GL-14950. Z. PRAT DE LA RIBA: 1er piso seminuevo, de

pocos vecinos. Ubicación perfecta por proximidad al centro y calle
tranquila. Sup. aprox. 65m² + 12 m² patio muy soleado. Gran salón
2 ambientes, balcón, cocina muy espaciosa y luminosa, 2 habit.
amplias y baño con ducha. Acabados calidad. 169.900€

ÁTICO CON GRAN TERRAZA

GL-14963. Z. PERAMÀS: Si buscas ático con terraza superior, moderno, ascensor, vistas panorámicas y para entrar a vivir,
aquí lo tienes. Superficie aprox. 75 m², cocina oﬃce, gran salón
estar 2 ambientes, 3 habit., 2 baños. Trastero en terraza. Suelos y
carp. reformados. Solicite visita. 240.000€

PISO EN EXCLUSIVA JTO. CENTRO

GL-14946. Z. PL.FIVALLER: Atención a este piso, en exclu-

siva. 2005, pocos vecinos, en calle tranquila a 5 min. centro. Sup.
75 m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero. Salón 2 amb.
25 m², cocina, 3 hab.(1 tipo despacho 5,5 m²), baño completo.
Acabados de calidad. Muy luminoso y soleado. 259.900€
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44 animals recollits a
Llavaneres pel CAAD

Caldes d'Estrac
celebra la 26a
Exposició de Bonsais

L’Ajuntament vol fer una crida a la responsabilitat per
evitar l’abandonament i pèrdua d’animals

En paral·lel, concurs temàtic de dibuix infantil

L’abandonament i la pèrdua
d’animals domèstics és un problema que afecta molts municipis, entre ells el de Llavaneres. És per això
que l’Ajuntament del municipi fa
una crida a la responsabilitat dels
veïns per evitar l’abandonament
i pèrdua d’aquests animals. En
concret, cal destacar que el Centre
d’Atenció d’Animals Domèstics
de Companyia del Maresme va
recollir al llarg de l’any 2017 un
total de 44 animals de companyia
a Llavaneres.

La normativa
L’Ajuntament de Llavaneres compta amb una Ordenança Municipal
de Protecció, Control i Tinença
d’Animals, municipal. En ella,

s’especifica que els animals domèstics han d’estar registrats al cens
municipal i que el tràmit corresponent és gratuït. A més, han de portar xip identificatiu i està expressament prohibit abandonar-los.

Més gats que gossos
El Centre d'Atenció d'Animals
Domèstics de Companyia del
Maresme és una entitat que té un
conveni amb l’Ajuntament i s’encarrega de la recollida d’animals
perduts al municipi. Cal destacar que, dels 44 animals recollits
l’any passat, 26 eren gats i 18 eren
gossos. De tots ells, 11 van ser recuperats per les seves famílies i
només 12 es van poder donar en
adopció. | Laia Mulà

12
Dels 44 animals
recuperats només 12
es van poder donar en
adopció

Gossos al CAAD Maresme
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Tots els animals han de
portar xip identificatiu i
està expressament
prohibit abandonar-los

Exposició de Bonsais

Cedida

L'entitat Amics del Bonsai celebra, com ja és tradicional, l'exposició de Bonsais on es podran
veure espècies mil·lenàries.
L'exposició es podrà visitar
de 10h a 14h i de 17h a 20h a la
Fabriqueta, el dissabte dia 12, i
el diumenge dia 13 de maig de
10h a 14h. Joan Puig, president
de l'associació ja ha anunciat que
a l'interior trobarem els treballs
més destacats que han realitzat
els membres de l'entitat. Hi haurà
arbres autòctons (pruneres, garrofers) i també hi haurà algun arbre
japonès d'importació. Com a arbre destacat, la ginkgo biloba, un
arbre prehistòric de fulla exòtica.
Durant tot el cap de setmana
els infants que ho desitgin podran
participar en el concurs de dibuix.
Les il·lustracions dels nens i nenes
de Caldes sobre els Bonsais es podran presentar fins al dia 13 a les
14h a la Fabriqueta. Els participants entraran en el sorteig d'un
obsequi molt especial. | Redacció

Un arbre prehistòric de
fulla exòtica és l'arbre
destacat d'aquest any
Cedida
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El 6è Revela’T inunda Vilassar
de Dalt de fotografia analògica

Sant Vicenç, Cabrils i
Alella amb els
lloguers més alts

El festival de fotografia analògica reunirà multitud de
noms internacionals, com l’actor Jeff Bridges

48 municipis superen els
700 euros de mitjana

La 6a edició del Festival de
Fotografia Analògica Revela’T estendrà una trentena d’exposicions
a Vilassar de Dalt (Maresme) de
l’11 al 27 de maig amb voluntat
de consolidar-se com a esdeveniment referent en el sector, alhora que aquest any augmentarà la
presència a la ciutat de Barcelona.
En concret, el conegut com a OFF
Revela’T serà present a 13 galeries de la capital catalana amb un
total de 20 mostres. Sota el lema
‘Odisseys’, remetent-se a ‘L’Odissea’
d’Homer, el festival es complementarà amb activitats paral·leles,
com tallers entorn el fotollibre i
la cinta Super 8 mm, entre altres
tècniques. Durant els tres caps de
setmana d’activitats, el Revela’T
reunirà artistes d’arreu del món,
entre els que destaca l’actor Jeff

3
El festival, que multiplica presència a Barcelona,
abraça tres caps de
setmana

El cartell del festival
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Bridges. El festival confia assolir
com a mínim els 12.000 visitants
de la darrera edició.
Altres noms internacionals confirmats al Revela'T 2018 són Ariko
Inaoka (Japó), Ryan Wiedeman
(EUA), Alejandro Chaskielberg
(Argentina), Luther Gerlach
(EUA), Natalie Daoust (Canadà),
Jeff Michalek (EUA), Fernanda
Larraín (Xile), Fernando Miranda
(Colòmbia), Juliana Kasumu
(Nigèria) i Florian Reischauer
(Alemanya). També hi participaran els fotògrafs espanyols Javier
Arcenillas i Gloria Oyarzabal, així
com el català Ferran Freixa.
Enguany el festival es divideix
en tres caps de setmana. Durant
el primer, de l'11 al 13 de maig,
s'inauguraran les exposicions i
es podran fer visites guiades. El
segon, del 18 al 20 de maig, estarà
relacionat amb el cinema i el fotollibre i el tercer, del 25 al 27 de
maig, comptarà amb fira comercial, market, xerrades, demostracions, trobades de diferents collectius, menjars populars i la festa
ReBelaT. | Redacció -ACN

Lloguers molt alts

Cedida

Sant Vicenç de Montalt, amb una
mitjana mensual de 1.213,69 euros,
és el municipi de Catalunya amb
els preus de lloguer més alts. En
total hi ha quatre municipis on els
preus de lloguer superen la xifra
dels 1.000 euros. A banda de Sant
Vicenç de Montalt hi ha Cabrils,
també al Maresme, on la mitjana
és de 1.147,05 euros; Alella, igualment al Maresme, on el preu mitjà
és de 1.121,66 euros, i Sant Cugat
del Vallès, al Vallès Occidental, on
la xifra és de 1.095,85 euros.
Després dels 4 municipis on se
supera la xifra dels 1.000 euros, n'hi
ha 7 més amb preus superiors als
900, Sitges (955,37), Matadepera
(954,32), Tiana (930,22), Olivella
(927,5), l'Ametlla del Vallès
(917,33), Castelldefels (913,77) i
Begues (910,91).

11 municipis per sobre dels 800
A 11 municipis més se superen els
800 euros de mitjana pel que fa als
preus de lloguers. Entre aquests hi
ha la capital catalana, Barcelona,
on la xifra s'estableix en els 877,28
euros, una mica més que a Cabrera
de Mar (876,31), però per sota de
Vallromanes (896,62), Sant Just
Desvern (891,94), Premià de Dalt
(884,70) o Canyelles (882,50). |
Cedida
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

CIRERA

179.000€

Pis en zona alta de Cirera!

Ref.3015. Habitatge de 4 hab (2 dobles i 2 individuald), molt exterior donant pas a sol i llum durant tot el dia. Menjador d'uns 20 m2
que donen pas a la balconada de 6 m2 de longitud. (CEE En tràmit)

VALLVERICH

283.500€

Si vol un àtic amb terrassa a nivell, aquí el té!

Ref.2970. Excel·lent àtic 3 hab i 2 banys de recent construcció, any
2006. Saló amb sortida a una terrassa 40 m2, tot exterior i 2 places
de pàrquing i traster. No se’l perdi li agradara! (CEE E)

CENTRE

175.000€

Busques pis amb terrassa al Centre?

Ref.2983. Pis de 2 hab, bany saló i cuina tancada, climatització per
conducte fred / calor, ascensor i terrassa de 16m2. Ben comunicat
amb Bcn, al costat parada bus, tots els serveis al voltant. (CEE E)

1P STUDI.indd 1

CENTRE

282.000€

La vivenda que estaves buscant!

Ref.3057. Dúplex amb llum, terrassa i vistes al mar. A la 1ª planta
menjador, cuina, bany, 1 hab doble i 1 individual. A planta superior habitació de matrimoni, bany complet i terrassa 40m2. (CEE En Trámit)

LA CORNISA

420.000€

Preciosa casa a zona residencial

Ref.2978. Estupenda casa de 215m2 amb 4 habitacions, 2 banys i 1
lavabo, en zona residèncial amb zones enjardinades, piscina comunitària i porxo amb barbacoa. (CEE D)

VILASS. DE DALT

430.000€

Casa amb boniques vistes a mar i muntanya

Ref.2987. Preciosa casa situada a Vilassar de Dalt a la zona de la
Fornaca. 234m2 construïts. Consta de 3 hab 2 banys i 1 lavabo,
terrassa de 15m2, traster i aparcament. (CEE E)

9/5/18 16:28
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Ferran Gironès,

fotografiant Mirades

La seva exposició de fotografies es pot veure a l’espai de l’Altre fins a finals de maig

Daniel Ferrer

Laia Mulà

En Ferran Gironès és un mataroní que ha trobat en
la fotografia l’eina per treure el millor de si mateix.
Fa només uns dies que ha inaugurat una exposició
titulada ‘Mirades’ que es pot veure a l’espai de l’Altre,
situat a Can Xammar, fins al dia 31 de maig. “Quan
vaig pel carrer i veig escenes interessants, faig fotos
amb la meva ment”, relata Gironès i afegeix que, com
que sempre porta la càmera al damunt, immortalitza aquestes mirades fent una fotografia. Mirades és
una exposició composta per una vintena d’imatges
fetes a la ciutat de Barcelona i a Porto (Portugal), una
selecció d’entre centenars d’instantànies.
Les seves fotografies solen ser de paisatges urbans
i estan fetes en blanc i negre, seguint el model de
l’anomenada Street Photography. Aquesta tècnica
l’ha descobert a partir de cursos però l’afició per la
fotografia li ve d’adolescent: “Em va iniciar el meu
avi, en Ferran Faura, el qual feia fotos com a aficionat
i les revelava”, relata amb estima. Gironès va decidir
invertir el seu primer sou com a cambrer, quan tenia
15 o 16 anys, en comprar una càmera Canon 300 D.
De fet, recorda amb un somriure que, temps enrere,
el seu avi el va ensenyar a revelar carrets de fotografies. Ara ha estat també el seu avi qui l’ha ajudat a
triar les fotos i a distribuir-les per l’exposició a l’Altre.
A més, per a fer realitat les seves ganes de muntar
l’exposició també l’ha ajudat la Blanca, la seva educadora del Centre de Dia. Gironès té una malaltia

Tot Perfils 1820.indd 1

que en diversos moments de la seva vida l’ha portat
a “tancar-se a casa”, però gràcies a la seva família, als
membres del centre de dia i a la passió per la fotografia, ha “pogut remuntar”, assegura. Destaca que
la fotografia ha estat una bona motivació per “evitar
continuar tancat a casa i sortir al carrer”.

L’associació FEDAMAR
Aquesta no és la seva única afició a la qual dedica el temps: també participa de l’Associació
FEDAMAR, “una associació per a persones amb
disminució”, i juga a bàsquet al Pla d’en Boet amb
l’equip FEDAMAR Boet, compost per persones
amb problemes de salut mental. Per últim, cal
mencionar el seu interès pel teatre, una activitat
que porta a terme al Centre de Dia i que l’ajuda
a expressar-se.

Apunts
Defineix-te: alegre, sociable i complidor
un llibre: L’ombra del Stuka i Reveldes
una pel·lícula: Wonder i la Venganza del Fuego
un somni: crear una família
un repte: seguir lluitant per estar sa
un viatge: anar al Japó
un referent: el meu avi i la meva mare

08/05/2018 10:33

T. 937 965 148

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

5365

T
Ref. 4500
Z. CERDANYOLA:

T
Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

159.000€

EN EXCLUSIVA.PISO GRANDES DIMENSIONES: 4 hab. (3 dobl), baño completo y aseo
con ducha, cocina office y galería, trastero en
terrado comunitario, nuy bien conservado.

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO:
3 hab. 2 dobles, balcón a zona comunitaria,
baño con ducha, carpinteria exterior aluminio, suelos gres.

T PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON
Ref. 4503
CERDANYOLA ALTA: TERRAZA 50M2:4 hab. (2 dobles), baño con

T PISO TOTALMENTE REFORMADO PARA
Ref. 4501
CERDANYOLA ALTA: ENTRAR A VIVIR:3 hab. 2 dobles, baño con

T PISO EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS
Ref. 2496
Z. RD. O'DONNELL: DE LA CIUDAD: 3 hab. 2 dobl, cocina formi-

172.000€

ca con pasaplatos a salón-comedor, baño
completo, balcón exterior, ascensor.

T PISO REFORMADO CON ASCENSOR Y
Ref. 3207
PK Y TRASTERO: 3 hab. 1 doble, baño,
Z.P. CUSACHS:

T
Ref. 6218
Z. VISTA ALEGRE:

PGRAN CASA DE 380M2 CON PARKING
PRIVADO: 3 hab. y estudio de 40m2 con terraza y trastero, cocina office, salón comedor, chimenea y terraza a nivel 20m2, calefacción.

117.000€

157.000€

189.000€

T
Ref. 2503
Z. EIXAMPLE:

239.000€

ducha, cocina office lacada blanca, galería,
balcón exterior, calefacción.

cocina off., galería, balcón vistas a mar,
calefacción central. Todos los servicios.

145.000€

259.000€

ducha, cocina office formica, galeria tipo patio, balcón exterior, comunidad reducida.

PISO CON PARKING
Y TRASTERO INCLUIDOS
EN COMUNIDAD
REDUCIDA.

Tiene ascensor. Son 110m2 distribuidos en 4
habitaciones, 2 baños, cocina officce, galería
y calefacción.

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

937 965 148
9/5/18 15:36

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

MATARÓ - Cirera

107.260 €

MATARÓ - Rocablanca

166.300 €

PLANTA BAIXA AMB MOLTES POSSIBILITATS!
PIS DÚPLEX GRAN REFORMAT I MOLT ASSOLELLAT!
75m², 3 habit, 1 bany, cuina offi., saló-menj., tssa superior. Molta 180m2., 5 habit., 2 banys, saló menj., 60m² amb cuina integrada,
lluminositat. Terres de terratzo i tanc. d’alumini. T151390
ascensor. Possibilitat de fer dues vivendes!! T 150894

MATARÓ - Havana

228.900 €

ÀTIC DÚPLEX AL CENTRE AMB TERRASSA!
80m², 3 habit(1 suitte), 2 banys complets, saló menjador cuina integrada,
galeria, aa/cc, tanc, alumini, ascensor,TERRASSA DE 25M² !!! T150890

MATARÓ - Centre

250.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Centre

270.000 €

PLANTA BAIXA AL CENTRE AMB TERRASSA DE 45M2!! FANTÀSTIC PIS MOLT AMPLE I PARCIALMENT MOBLAT
86m²,2habitac.,2banys,cuinaamericana,salóamb genialterrassaamb 117m², 4 habit.,1 bany, cuina off. 24m2., saló-menj., terrassa, aa/cc, calebarbacoa . Molta llum natural. Inclou mobles!! T 151375
facció, terres gres, tanc. alumini, ascensor. Inclou mobles!!! T151405

2P CASTELLÀ 2018.indd 2
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al

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

675 €

LLAVANERES - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

ARENYS DE MUNT - Centre

750 €

SEGON PIS GRAN I LLUMINÓS AMB TERRASSA DE 12M2! PIS REFORMAT MOLT LLUMINÓS AMB PISCINA!

85m², 3 habitacions dobles, bany conservat, cuina off. completa. Saló 70m², 3 habit.acions, 1 bany, 1 lavabo, saló, cuina office, z. safareig, caleamb terrassa. Per entrar a viure! Per decorar-lo al teu gust. ! T 110569
facció, terres gres, garatge, etc... Zona com. amb piscina! ! ! T 110607

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

1.400 €

GRAN ÀTIC AMB ZONES VERDES AL VOLTANT!

MATARÓ - Via Europa

825 €

PIS ALT MOLT LLUMINÓS AL CENTRE!
85m². 3 habit,, 2 banys complets, saló-menjador, cuina office, safareig,
calefacció, tanc. alumini. Balcó terrassa, garatge, etc... Vistes!!! T 110224

DOSRIUS - Centre

1.400 €

GRAN CASA TOTALMENT MOBLADA AL CENTRE DEL POBLE!

Pis 181m², 4 habit., 2 banys, 1 lavabo, cuina office, saló, aa/cc, calefacció, 300m², 3 hab, 3 banys, cuina off., saló-menj., aa/cc, xemeneia, traster,
tssa, calef., tanc. alumini, garatge, etc...Vistes muntanya!!! T 202775
terrassa, traster, ascensor, etc... Vistes espectaculars!!! T110602
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