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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

Gres 1a qualitat
22’50x60cm

imitació fusta

5,70 €/m2
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ALUMINIS, 
FUSTERS, 
VIDRIERS

SENSE NOVETATS  
Un any després d'anunciar-lo, l'Ajuntament encara 

no té el Pla d'Oci Nocturn que ha de permetre
un major control sobre la zona del Pla d'en Boet
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• 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.

T. 93 790 61 73
 637 509 776 

www.montserratcabre.es ·  ·  

L'OSTEOPATIA: 
l'ajuda que necessites

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

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

ESPECIALISTES EN OSTEOPATIA PEDIÀTRICA I SÒL PÈLVIC
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

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

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

157.000€

SEMI NUEVO
Ref. 12806 Z. MOLINOS: Precioso piso 60m2 
reformado, increíbles vistas. Salón comedor so-
leado, balcón. Cocina moderna 8m2., 2 dorm. 
(prpal. 15m2), indiv. 8 m2, exteriores, vistas. Baño 
completo. Aire acond. bomba aire frio/calor. Co-
munidad reducida, pocos años y ascensor. sali-
das a autopista AP-7 y C-32.!

T

227.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z/HABANA: Excelente piso 80m2 2 
pl. 1ª Pl salón-cocina, baño y 2 hab. 2ª Planta: Es-
tudio habit. principal, baño. Galería 5 m2. Terraza 
de 16 m2. Mejor que nuevo. Edificio sólo 8 años. 
A.A por conductos. Baño completo + aseo con 
ducha. Aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado.

T200.000€

DEFINITIVO
Ref. 12855 SEMICENTRO: Gran piso de 100m2 
en edificio moderno con ascensor. Dispone de 4 
dormitorios, 2 dobles. 2 baños completos. Amplio 
salón con balcón exterior a la calle. Galería. Gran 
cocina office. Suelos de mármol. Calefacción. Total-
mente exterior a la calle. Muy luminoso y soleado. 
Junto a Rda. Alfons XII. PÍDANOS VISITA!!!!

T

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12769 PREMIÀDE MAR-VALLPREMIÀ: 
Excelente vivienda 90m2. Alto, muy exterior. Bo-
nito conjunto residencial, piscinas, consergería. A 
un paso playa y centro. Salón com. 26m2 2 amb. 
Balcón terracita ideal veranos. Cocina amplia. 
Galería. 3 habit.(2 dobles), arm. empotr. parquet. 
Calefacción. Parking incluido.

T

130.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12851 ZMOLINOS: Situado jto a jardi-
nes parque Lluis Millet. Zona agradable y 
tranquila con todos los servicios. 97m2 po-
cos vecinos. Buen estado sin necesidad de 
reforma. 4 dor. (actual 3) al haber ampliado 
salón. Cocina amplia. Baño con ducha. Cale-
facción. Pocas escaleras prevista la instala-
ción de ascensor!

T 167.000€

BUENAS CARACTERÍSTICAS
Ref. 12767 Z/ROCABLANCA: En la misma avda, 
buen piso 95 m2 muy alto y bien orientado a mar. 
Ascensor. Perfecto estado con pequeños arreglos. 
4 dorm. (2 dobles). Salón com. 24m2, “llar de foc” 
Balcón-terracita ideal veranos. Cocina óptimo es-
tado y equipada. Galería. Baño completo + aseo. 
Calefacción. Parking incl. + trastero.

T

248.000€

MUY CÉNTRICO
Ref. 12775 JUNTO PL. FORN DEL VIDRE: Gran 
piso 95m2. 4 habitaciones, 2 dobles. 2 baños com-
pletos. Amplio salón  comedor con balcón exterior 
tipo terracita. Cocina con galería anexa. Vivienda 
exterior, muy luminosa y soleada.  Finca de sólo 20 
años con ascensor. Además cuenta con una plaza 
de párking y trastero en la misma finca con acceso 
directo desde el ascensor. MUY CÉNTRICO!!!

T 450.000€

CASA A ESTRENAR
Ref. 12827 CENTRO: Bonita casa jto Sta. María. 
Obra nueva. 200m2 , 3 pl. Garaje 2 coches. 4 ha-
bit. Gran salón com. 25m2. 2 baños completos 
+ aseo cortesía. Cocina offi ce. GRAN TERRAZA 
30M2. Carp. ext. lumino, puertas lacadas, suelos 
porcelánicos imitación parquet, Aire Acondicio-
nado con bomba de calor. 

T

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

207.900€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12810 Z. CIRERA: 1er piso con entrada inde-
pendiente, como una casita. Totalmente exterior. 
120m2, planta principal: Salón com. 20m2. Cocina  
amplia. 2 dor. Baño completo. Gran galería con 
despensa y aseo. 1ª Planta: 2 dorm. (1 suitte con ar-
mario empotrado), baño completo y acceso a gran 
terraza soleada. Pl. parking en el mismo edificio!

T
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interrompre algú mentre esmorza per instar-lo a 
fer petons a la bandera sigui una 'oferta' gaire be-
nintencionada. És una provocació en tota regla però 
vaja, “para gustos los colores” que diuen.

M'agradaria destacar, però, el moment del vídeo en 
què el jove li pregunta a Puigdemont si la indepen-
dència no és un problema i afegeix “¿Y los catalanes? 
Que los dejas en la calle y ahora estan todos peleán-
dose”. Em sorprèn que justament ell es preocupi tant 
per les 'baralles' que hi ha entre els ciutadans si és el 
primer a provocar i penjar-ho a internet. Gaire no ho 
devia refl exionar. 

Encara que tots hàgim vist aquest vídeo, el que molts 
no sabem és com comença la gravació de veritat. Algú 
va decidir tallar-ne l'inici i amagar la mala educació 
del jove, el qual començava el vídeo anomenant a 
Puigdemont ni més ni menys que Puigdemierda. Sort 
que algú amb una mica de sentit comú va intentar fer 
desaparèixer una falta de respecte tan desagradable.

Opinió: Laia Mulà

 Probablement no hi ha gairebé ningú que s'hagi 
perdut les imatges de Carles Puigdemont petonejant 
la bandera espanyola. No una vegada no, sinó dues. 
“Buenos días señores, mira, aquí tengo la bandera de 
España, Puigdemont”, li deia un jove espanyol men-
tre ho gravava tot amb el mòbil. Després li demana-
va que li fes un petó i insistia fi ns que Puigdemont, 
amb tota tranquil·litat, li responia que no tenia cap 
problema en fer-li un petó, i ho feia. Després d'in-
tentar provocar sense èxit a Puigdemont, la conversa 
acabava amb un “cuando regreses a España la cárcel 
te espera, que tengas un buen día”, i se n'anava tant 
panxo com havia vingut. Molt amable ell.

Sens dubte aquest és el vídeo viral de la setmana, 
imatges que cadascú interpreta a la seva manera. 
Segons el titular del Marca, 'Puigdemont besa una 
bandera de España que le ofrece un joven español'. 
Perdoneu la meva ignorància, però no sabia que 

La imatge de la setmana

L’ENQUESTA

Consideres la violència 
masclista el principal 
problema social?

60,7% Sí
39,3 % No

CASA DE LA MÚSICA

LA PREGUNTA

El govern hauria de fer cas 
sempre als acords del Ple?

ACORDS DE PLE

Dissabte passat van ser centenars els mataronins que van voler vo-
tar el seu candidat a 'Mataroní de l'Any 2017' a la parada habilitada al 
Portal de Barcelona. Aquest diumenge s'acaba el termini de la prime-
ra votació acumulada. Fins llavors es pot votar a mataronidelany.cat.

APLAUDIT:  El projecte enllaça una 
nova convocatòria de beques, un 
nou concert de Xics'n'Roll i el 18è 
aniversari del Clap.

CASTIGAT: Que la dialèctica entre 
govern i oposició es basi en gestos 
i incompliments d'acords debilita 
l'autoritat d'aquest òrgan decisori.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1805.indd   1 24/01/2018   17:22
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S’OBRE LA CAPSA
L’associació CAPS.A estrena un 2013 ple d’activitats 
culturals, artístiques i de creació

VOL VENDRE EL LOCAL

ROBAFAVES 
TANCA “DE FORMA 
TEMPORAL”
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 Foto antiga Les portades

 De la mà dels 
records en forma 
de fotografi es de 
Francesc Estatuet, 
les darreres setma-
nes hem recordat 
la sortida que un 
grup d'amics va fer  
el 1966 per anar al 
Corredor. Els hem 
vist acampar al 
bosc, aturar-se a la 
font del Mal Pas o 
conviure en la na-
tura però, òbvia-
ment, sent aquella 
una sortida tan es-
pecialment foto-
grafi ada no hi po-
dia faltar la que es 
podria dir foto del 
cim, feta a dalt de tot 

Al Corredor

d'amics que van passar els dies 
de Pasqua fent grup i passant-ho 
d'allò més bé. Quasi que en podrí-
em dir una selfie d'època.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

del Santuari maresmenc. 

En aquesta apareixen Comas, 
Barbena, Eloi i Estatuet que for-
maven part d'aquella expedició 

VOT PER WEB:
Es pot votar un cop per IP cada 24 hores a través de
www.mataronidelany.cat. Important:  Cal validar el vot via 
mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix perquè sigui 
vàlid i es pugui comptabilitzar.
VOT PER FACEBOOK:
Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a 
Mataroní de l’Any a través de la web:
https://www.facebook.com/totmataro
VOT A LES NOSTRES OFICINES:
L’oficina del Tot Mataró i Maresme, al Carrer d’en Xammar 
número 11 disposa de butlletes en les que es pot fer efectiu el 
vot, un per persona i dia, per escollir el candidat preferit. (Vot 
presencial).
C/ d’en Xammar, 11. Mataró

VOTA
EL TEU

CANDIDAT!

Foto antiga 1805.indd   1 24/01/2018   12:47



  

Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS 
Concessionari o�cial Land Rover
Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. 

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es
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Sense Pla d'Oci nocturn un any després 
L'Ajuntament no ha pogut implementar a la zona del Pla d'en Boet cap mesura  
de les que va anunciar arran del polèmic xou sexual a 'The Bot'

Societat: Cugat Comas

 L'escàndol provocat per un xou 
amb sexe explícit a la sala 'The Bot', 
el 14 de gener del 2017, va posar 
a l'ull de l'huracà tot el sector de 
l'oci nocturn. Just ara en fa un any. 

Dotze mesos enrere, en fer-se 
públiques les imatges, la sacsejada 
pública va ser important i la reacció 
per part de l'Ajuntament tampoc 
va escatimar esforços. Va sortir en 
tromba amb una triple propos-
ta política anunciada a bombo i 

plateret: s'estudiaria una taxa es-
pecial per fer front a les despeses 
que genera l'ús intensiu de la zona, 
es faria una campanya de revisió 
de les llicències existents al Polígon 
del Pla d'en Boet i s'aprovaria un 
Pla d'Oci Nocturn. Un any després, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Si es vol atendre la problemàtica i les molèsties que genera l'oci 
nocturn local, l'Ajuntament es troba amb el problema que, en 
paraules del regidor, "si bé tots els locals són propers la zona 
on els joves actuen és molt dispersa". En aquest sentit des del 
traçat entre les parades de bus o l'Estació i el polígon als parcs, 
placetes i espais on és habitual la pràctica del "botellón" que-
den fora del que és pròpiament el Polígon i dificulten qualsevol 
relació entre les molèsties que generen i la pròpia activitat 
reglada dels operadors. Jerez advoca per "buscar consens amb 
el sector per intentar reduir aquest impacte".

Un problema que  
afecta una zona massa 
dispersa

de les tres propostes, només una 
es pot considerar com a reeixida. 
L'Ajuntament va revisar les llicèn-
cies de les desenes d'establiments 
nocturns que es concentren a la 
zona i no ha detectat cap infracció 
destacable. Però la taxa especial 
de neteja no ha trobat fonament 
tècnic per aplicar-se i el Pla d'Oci 
Nocturn no passa, encara, d'es-
bossos en els diferents serveis de 
l'Ajuntament. 

Pel camí la fisonomia política 
dels responsables d'aquest Pla ha 
canviat substancialment, i el ca-
tàleg de mesures va amb retard. 
“Hem prioritzat tenir la informació 
corresponent a cada servei abans 
de donar-li caràcter de planifica-
ció”, admet el nou responsable 
d'Espai Públic Juan Carlos Jerez. 
El regidor socialista confia que 
abans d'aquest estiu el govern pu-
gui dur a aprovació inicial el Pla 
d'Oci Nocturn de la ciutat. Però, 
amb quin objectiu? Disposant de 
quines eines?

Zona de difícil control
Explica el mateix Jerez que “con-
trolar la zona d'oci nocturn amb 
la intensitat amb què s'utilitza les 
nits del cap de setmana és molt 
difícil i afecta diferents serveis 
municipals”. Bona part de la fei-
na feta els darrers dotze mesos 
ha consistit a buscar una sortida 
a l'anunciada “taxa del botellón” 
però tècnicament és una figura 
que no s'ha pogut concretar. No 

només per l'oposició frontal, tot 
just començar, del sector sinó pel 
fet que un tipus de figura imposi-
tiva especial requeriria delimitar 
i tancar la zona a la qual afecta i, 
a més, d'uns serveis que anessin 
més enllà de l'activitat ordinària. 

“A la zona del Pla d'en Boet s'hi 
aboquen molts esforços de for-
ma ordinària però a Mataró no 
s'ha optat per establir-hi un servei 

especial. Hi ha un quart torn de 
la policia de barri que hi treballa 
a 'full time' els caps de setmana, 
s'estableix la vigilància i els con-
trols d'alcoholèmia policials i s'hi 
reforça el servei de neteja, però 
aquest no és un paquet que pu-
guem atribuir als operadors de la 
zona, ja que aquests tenen cura 
del que passa al seu interior”, ex-
plica Jerez.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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Buscant solucions per reduir les molèsties 
S'estudia habilitar un Mataró Bus Nit especial les nits de festa o tallar la circulació 
d'alguns carrers del Polígon del Pla d'En Boet

Societat: Cugat Comas

 Mataró ha esdevingut, com tam-
bé va ser als noranta, una capi-
tal nocturna. Sobretot arran de 
la fama de la sala Cocoa entre el 

públic més jove, el polígon del Pla 
d'en Boet s'ha consolidat com un 
pol d'atracció de joves cada nit 
de cap de setmana. Prop del 70 
per cent dels assistents no són de 
Mataró sinó que vénen d'altres 

municipis de la comarca i de fora. 
Davant d'aquest fenomen, que 
conviu amb la mateixa activitat 
industrial del Polígon –per allò 
que va ser concebut– algunes 
de les mesures que vol prendre 

L'Ajuntament estudia habilitar un servei nocturn de busos les nits de festa Daniel Ferrer 

Ciutat
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l'Ajuntament en el futur Pla d'Oci 
passen sobretot pel servei de mo-
bilitat. L'objectiu, explica el regidor 
Juan Carlos Jerez, és “reduir l'im-
pacte d'una activitat que té massa 
costos externalitzats”. Pel regidor 
“el model d'oci nocturn està molt 
consolidat i reporta benefi cis a la 
ciutat però s'hauria de reequilibrar 
la balança amb els costos que té”.

A la banda dels 'peròs', de les 
molèsties, l'Ajuntament comp-
ta amb l'afectació generada de 
la 'ruta del Botellón' que uneix 
l'Estació amb la zona del Pla d'en 
Boet i que recorren milers de joves, 
alguns menors i tot, cada cap de 
setmana. Evitar aquest trajecte és 
un dels objectius que es planteja 
l'Ajuntament i concretament el 
servei de Mobilitat.

Tancar carrers i busos de nit
En aquest sentit una de les pro-
postes que és sobre la taula és la 
de tancar a la circulació alguns 
carrers del Polígon per delimitar la 
zona d'oci. Això permetria, també, 
defi nir sobre quina zona establir 
una possible taxa. L'objectiu, però, 
seria a nivell de seguretat. També 
en els anys daurats de la Ronda 
Barceló s'havia tancat aquest vial 
a la circulació. L'altra mesura en 

la que es treballa és millorar la se-
nyalització d'aparcaments i cru-
ïlles d'un Polígon dissenyat per 
a la circulació de tràilers i no de 
turismes de gent jove.

L'altra proposta que és sobre la 
taula és la d'establir un servei de 
Bus nit del propi Mataró Bus que 
ajudi a transportar la gent fi ns al 

La problemàtica generada de la zona d'oci nocturn de Mataró 
no és exclusiva de la capital maresmenca. "Hi ha molts casos i 
els coneixem de ciutats amb problemàtiques similars derivades 
de zones d'alta concentració de locals", explica Jerez. El que no 
passa pel cap del govern és fer com altres ciutats com Sabadell 
que per mitjà de la restricció de llicències van fer tancar la seva 
zona d'oci nocturn: "No ens passa pel cap fer com Sabadell 
amb la Zona Hermètica. Precisament aquest Pla ha de servir 
per reordenar el que es pugui i fer compatible l'oci nocturn amb 
la resta de realitats de la ciutat", explica Jerez.

"No farem com 
Sabadell"

Pla d'en Boet estalviant la molèstia 
dels que fan enrenou pel carrer. De 
fet ja hi ha alguns municipis ma-
resmencs que han habilitat aquest 
servei, que Mataró faria més en 
clau interna i de pacifi cació social.

El futur Pla també ha d'incidir 
en erradicar les actituds i models 
sexistes que encara hi ha al sector.

Daniel Ferrer 

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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Política: Cugat Comas

 Sant tornem-hi amb el mateix 
procediment. El Ple aprova una 
proposta i presumiblement el go-
vern se’n desentén, escudant-se 
en la legalitat i en què l'acord no 
és vinculant. Dijous passat el Ple 
va aprovar que Mataró reclami la 
llibertat dels presos polítics pen-
jant un llaç groc a la façana de 
l'edifi ci consistorial. La resolució 
va prosperar amb els vots a favor 
dels grups de CiU, ERC, Volem, 
la CUP, ICV-EUiA i la regidora no 
adscrita, i amb l'oposició del PSC, 
Cs, PP i PxC. Resta veure ara si 
el govern aplica aquest acord del 
Ple o es repeteix el mateix estira-
i-arronsa de gestos que, de fet, 
ja protagonitzen quasi de forma 
endèmica el govern i els grups in-
dependentistes, que dijous passat 
van tornar a penjar de les fi nes-
tres dels despatxos de CiU i ERC 
una pancarta per la llibertat de 
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol 
Junqueras i Joaquim Forn.

Ja el Ple de novembre va apro-
var que es pengés al balcó una 
pancarta pels presos. En el text 
aprovat aquesta setmana es de-
nuncia que “el Govern de la ciutat 
ha incomplert aquest acord sense 

Els grups municipals de CiU, ERC i la CUP es mostren farts 
que el govern i l'Alcalde facin cas omís als acords del Ple

donar cap explicació al respecte i 
sense contestar tampoc el reque-
riment per escrit que se’ls va fer 
via registre municipal”. Llavors 
el govern va esgrimir les instruc-
cions de la Junta Electoral en ser 
període previ als comicis del 21 de 
desembre però ara els proposants 
asseguren que “cal continuar fent 
els esforços que calgui per tal de 
no normalitzar una situació in-

justa i molt discutida, no només 
socialment, sinó també per part 
de diferents col·lectius de juris-
tes catalans, espanyols i sobretot 
estrangers”.

La proposta és que Mataró emuli 
ajuntaments com el de Barcelona 
que han acordat lluir el llaç groc 
que, remarquen, “no represen-
ta l’independentisme, sinó que 
vol representar els drets humans 
i la voluntat d’alliberar persones 
injustament empresonades”. En 

Aproven que l'Ajuntament llueixi un llaç groc

Un llaç groc llueix a la façana de l'Ajuntament després d'una concentració pels presos  Daniel Ferrer 

aquest sentit l'acord que va pros-
perar a Mataró compta tan sols 
amb el fet de lluir aquest símbol 
a l'Ajuntament.

Farts dels incompliments
Els tres grups municipals sobira-
nistes a l’Ajuntament de Mataró 
estan farts que des del govern s’ig-
norin els acords del Ple Municipal. 
Fan referència al fet que l’executiu 
que lidera l’Alcalde Bote hagi or-
denat fi ns a cinc vegades la reti-
rada d’una pancarta demanant la 
llibertat dels presos polítics, quan 
aquest element va ser aprovat en 
sessió plenària. En un comunicat 
conjunt, CiU, CUP i Esquerra as-
seguren que el PSC no respecta les 
regles del joc democràtic al manar 
la retirada d’aquests elements.

Els grups critiquen també que 
no se’ls hagi notifi cat la retirada i 
recorden que “passades les elecci-
ons electorals del 21D, no hi ha cap 
llei que no permeti penjar aquesta 
pancarta a la façana de l’ajunta-
ment”. A més incideixen que s’ha 
utilitzat la grua de l’empresa de 
l’enllumenat públic per retirar-la: 
“El govern municipal utilitza re-
cursos públics per complir la seva 
voluntat i incomplir l’acord demo-
cràtic”. El joc de gestos, sembla, 

CiU, ERC i la CUP

"El govern utilitza fons 
públics per complir la 
seva voluntat i incomplir 
l'acord democràtic"
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TANCAMENTS: EL SEGELL DE QUALITAT
El domini de nous materials és clau per optimitzar la nostra llar

L
es setmanes de més fred de l'any ja són his-
tòria si bé se sap que sempre, l'hivern, guarda 
alguna fuetejada freda pel febrer. És probable 

que durant aquestes últimes setmanes hàgim notat 
aquell molest corrent d'aire a una casa que hem 
tingut desatesa durant cert temps. Els tancaments 
de la nostra llar són, literalment, els seus segells de 
qualitat. Ja podem tenir molt bon gust i cura per 
dins, que si no es tanca bé és obvi que perdem efici-
ència, calidesa i benestar. Precisament per això ara 
és un bon moment per acudir al mercat i optar per 

ALUMINIS
FUSTERIA
VIDRES

optimitzar les instal·lacions de casa nostra.

A la teva butxaca li importa

Mitjançant l’aïllament tèrmic de l’habitatge aconse-
guim una màxima eficiència en el condicionament 
de la temperatura. En un context com l’actual, en 
què el preu de l’energia tendeix a incrementar-se, i 
la regulació en matèria energètica és cada cop més 
exigent, un bon aïllament tèrmic és una manera in-
eludible en el si de la llar. 
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La factura ho agrairà
Una optimització de l'aïllament i l'efi ciència 
dels tancaments ens permetran una menor 
despesa en calefacció o climatització a casa 
nostra. Invertir i millorar per després estal-
viar: aquesta és la fórmula.
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

S
i el que pretenem és aïllar les parets podem 
optar pels sistemes secs d’envà: Pladur, injec-
ció d’espuma aïllant o revestiments de cautxú 

o PVC. Un tècnic especialitzat et sabrà recomanar 
el millor en cada cas.

Pel que fa a les finestres, són fonamentals a l’hora 
d’aïllar la casa. La millor opció són les finestres ba-
tents, ja que el seu sistema de tancament aïlla per-
fectament. També les dobles finestres amb vidres 
de 4 mm i càmera de 12 mm les converteixen en les 
més segures. 

Si el que pretenem és aïllar els terres, dues són les 
opcions principals: el parquet i el suro. Aquests ma-
terials aconsegueixen temperatures molt agrada-
bles. La tarima dóna un grau major d’aïllament i a 

Aïllar la casa és fonamental 
perquè respirem el màxim 
confort. Tres són els punts 
bàsics que hem de tenir en 
compte a l’hora d’aïllar la 
casa: els terres, les parets i 
els sostres. És per aquests  
punts per on entren la calor, 
el fred i la humitat. 

AÏLLAR ÉS IMPORTANT (del fred i dels sorolls)
Finestres, parets i sostres són els punts claus

L'elecció dels materials
En cada petita reforma en la qual busquem 
millorar l'aïllament de la nostra llar, l'elecció 
dels materials és clau

més ens ofereix models especials que han rebut un 
tractament per a la humitat i el soroll.

A través de tancaments d’alumini podem aconseguir 
un màxim aprofitament de l’espai assimilant balcons. 
No es deterioren amb el pas del temps, al contrari que 
els de fusta o altres materials, i a més resisteixen al 
llarg del seu cicle vital sense la necessitat de man-
teniment, la qual cosa suposa valor i estalvi afegit. A 
més, l’alumini pot ser reciclat i no emet substàncies 
nocives en la seva combustió.
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

G
eneralment, les portes d’interior són de fus-
ta, però també n’hi ha d’alumini. Les de fusta 
es venen en diferents estructures de més o 

menys qualitat i resistència.

• Les portes de fusta massissa són les més re-
sistents i duradores, però són molt sensibles als 
factors ambientals, com la humitat o el canvi de tem-
peratura, que poden alterar-ne el grau de dilatació i 
afectar l’ajustament al marc. 

• Les portes xapades són les més comunes. Estan 

TROBAR LES PORTES ADEQUADES
Per aconseguir que entri més llum a una habitació o per guanyar espai

fabricades en conglomerat xapat amb fusta. Són bas-
tant resistents, ofereixen un bon nivell d’aïllament, 
són més lleugeres i més econòmiques.

• Les portes buides per dins són una alternativa 
econòmica, però són menys duradores i aïllen poc 
dels sorolls o les temperatures.

• Les portes d’alumini acostumen a utilitzar-se 
per comunicar el jardí, la terrassa i fins i tot en 
cuines. Són fàcils de netejar i són resistents a les 
inclemències.

Existeixen tres formes d’obertu-
ra: Batents, corredisses i plegables. 
Les batents necessiten espai lliure, 
en canvi les corredisses es poden 
instal·lar en un envà doble.
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

L
a investigació per crear nous models ha por-
tat a dissenyar tancaments molt lleugers vi-
sualment i que es poden adaptar a qualsevol 

necessitat. Com, per exemple, els tancaments que 
s’instal·len per separar ambients interiors i exteriors 
i que es presenten com grans façanes de vidre que, 
amb només obrir o tancar les vidrieres comuniquen 
els dos espais eliminant les barreres físiques.

Els tancaments amb portes o finestres corredisses 
es poden fabricar amb perfils amb trencament de 
pont tèrmic o amb perfils tradicionals. A més, ens 
permeten optar des del vidre simple amb una fulla 
fins al doble vidre amb quatre fulles, sense oblidar 
el vidre blindat i el panell. Per garantir una bona 
protecció dels factors externs és molt important la 
qualitat dels tancaments. L’alumini i el vidre són els 

LA FUSTERIA EXTERIOR
Les principals funcions dels tancaments són l’aïllament tèrmic i acústic

materials ideals, ja que faciliten l’entrada de llum 
natural alhora que mantenen una temperatura in-
terior adequada.

Demana pressupost

Sigui quina sigui la teva elecció, treballa sempre amb 
professionals de confiança i a partir de pressupost. 
Demana totes les garanties!

Més polivalent

L’alumini és resistent i rígid, permet la instal-
lació de grans superfícies de vidre, el seu man-
teniment és senzill i, a més, no és infl amable.
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

A
quest tipus de persianes s’utilitzen des de fa 
molt temps i consisteixen en unes làmines 
horitzontals connectades entre si per mitjà 

de diversos cordills amb els quals podem modificar 
el seu angle d’inclinació per regular la quantitat 
de llum del sol que volem que entri per la finestra. 
També compten amb un cable amb el qual podem fer 
pujar o abaixar la persiana. Des de la seva aparició, 
les persianes venecianes han evolucionat molt i ac-
tualment se les pot trobar elaborades amb diversos 
materials, com l’alumini, el PVC o la fusta. També les 
podem trobar en diferents gruixos, segons l’ús que 
li volem donar. 

Totes, però, comparteixen la mateixa característi-
ca, que és que es poden netejar de forma senzilla, 
passant un drap per les làmines, i no necessiten cap 

LES PERSIANES VENECIANES
Una solució vàlida en diferents materials i per diferents estances

tipus de manteniment especial. Aquest sempre és 
un argument a favor.

Un altre avantatge de les persianes venecianes és 
que poden ser utilitzades en tot tipus d’estances de 
la llar, per exemple, en el bany proporcionen tota la 
intimitat necessària, però també són molt pràctiques 
per al saló o el dormitori, ja que ens permeten regular 
la intensitat de la llum en cada moment.

De diferents materials

Se les pot trobar elaborades amb diversos 
materials, com l’alumini, el PVC o la fusta amb, 
òbviament, diferents preus per cada tipus
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G
rup M Eurovent és una 
empresa líder a la zona en 
instal·lació d'aluminis que 

treballa per oferir les instal·lacions 
amb total seguretat i el confort 
més gran per garantir la comoditat 
del client. Amb les seves finestres, 
que actuen com a aïllants tèrmi-
ques, ajuden a les llars a estalviar 
energia i així reduir la factura de la 
llum. A més, treballen perquè els 
dissenys i els seus acabats s'ade-
qüin al gust del client i s'encarre-
guen de tots els elements neces-
saris per a realitzar la instal·lació 
sense obres i amb èxit. Les seves 
finestres d'alumini compten amb 
10 anys de garantia, element que fa 
palès la llarga trajectòria de Grup 
M i l'aposta per oferir un servei de 
primera qualitat.

El producte estrella de Grup M és 
la pèrgola bioclimàtica de la marca 
Durmi, una instal·lació que crea un 
nou espai exterior de gran confort. 
Gràcies a aquesta pèrgola de gran 
qualitat en els seus acabats es po-
drà gaudir de l'espai exterior du-
rant tot l'any. Cal destacar, a més, 
que Grup M ofereix un ampli ventall 
d'opcions per configurar la pèrgo-
la bioclimàtica al gust del client i 
adaptar-la a les seves necessitats.

Seguretat, 
confort i 
dissenys a mida 
amb Grup M
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U
na de les solucions més eficaces a l’hora de 
decorar espais petits, de tal forma que no 
es vegin massa sobrecarregats, és introduir 

elements de vidre, ja que aquest material ofereix una 
lleugeresa visual a l’ambient. I és que la transparèn-
cia del vidre és un recurs molt útil per a estances de 
dimensions reduïdes, a diferència d’altres materials 
que proporcionen major pesadesa, com, per exemple, 
la fusta, el metall...

Qüestió d'atrevir-se

Així, en el cas que viviu en un pis petit que compti 
amb una escala dintre de la seva estructura, el seu pes 
estètic en la decoració es pot fer massa carregós si 
escolliu alguns materials per al seu disseny o, en cas 
contrari, aconseguir que passi més desapercebuda 

LES ESCALES DE VIDRE
Una solució que pot canviar del tot una llar

si s’opta per incorporar el vidre en la seva barana 
o en els graons. 

Encara que el vidre és un material poc convencional 
en el disseny d’una escala, aquest acabat la pot fer 
molt més moderna i actual. I, si en estances petites 
el vidre fa meravelles, el resultat pot ser encara 
més espectacular si s’integra aquest material en 
tot tipus d’escales que estiguin ubicades en llocs de 
grans dimensions.

Disseny i instal·lació

Les empreses especialitzades ofereixen plegats els 
serveis de disseny i instal·lació. D'aquesta manera, 
confiant en les mateixes mans, passem ràpidament 
de la idea, a l'esbós, el pressupost i el resultat.
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E
l vidre de pavès és un bloc de vidre utilitzat 
tant en decoració d’interiors com d’exteriors.
El pavès s’utilitza per construir parets planes, 

envans, terres, i serveix com a separador d’ambients. 
El sistema de mòduls de vidre de pavès és molt pràc-
tic, a la vegada que és de ràpida instal·lació i fàcil 

ESTIMAT VIDRE DE PAVÈS
Una solució molt polivalent amb diferents usos

d’interiors aquest material s’utilitza per facilitar i per-
metre la il·luminació natural d’escales, terrasses o 
galeries. Fins i tot en els banys resulten molt vistoses 
les mampares construïdes en pavès, i el millor és que 
les peces que s’escullin poden combinar-se fàcilment 
amb la decoració de la resta del bany. 

de netejar. 

Per col·locar aquests mòduls s’uti-
litzen estructures senzilles, gene-
ralment d’alumini, o també poden 
utilitzar-se altres materials. Però 
un factor molt important a tenir 
en compte és que les parets re-
alitzades amb vidre de pavès no 
suporten càrregues. Entre els seus 
usos més comuns en la decoració 
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Agenda
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Dissabte 

27 

de gener

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

HÉROES DE LA ANTARTIDA,
TRIBUT A MECANO

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Meu Mar'
Divendres 26 gener / 21:15 / Sala 
Mirinda (Pl. Can Xammar, Mataró) 
/ Taquilla inversa
Interpretaran un repertori amb 
temes Brasilers. Cicle de concerts 
40è aniversari de l'Aula de música 
Masafrets.

Iseo & Dodosound with The 
Mousehunters
Divendres 26 gener / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
La Sala Clap celebra la seva ma-
joria d’edat (18è aniversari) amb 
un dels millors directes de l’escena 
alternativa europea. 

Pedro Peligro
Divendres 26 gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de Mario Neta (veu i gui-
tarra), Irene Solé (melòdica i cors) 
i Manuel Córdoba (percussió).

Moulànima
Divendres 26 gener / 19h / Aula 
de Música (c. Narcís Monturiol, 
23. Vilassar de Mar) / Preu: 10€.
Concert de bols tibetans amb el 
grup Moulànima.

Jeroni Vilà
Dissabte 27 gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
El cantautor presenta el seu últim 
disc 'Whoops!' en format acústic.

Cine Nuria + Decepción 
cromática
Dissabte 27 gener / 20h / Espai 
F - Foment Mataroní (c. Nou, 9. 
Mataró) / Entrada: 5€.
Debut de la banda mataronina, 
Fernando Herrero (Guitarra) i Laura 
Bellostas (Veu i teclat). 

Xics'n'roll: Abbey Road
Diumenge 28 gener / 12h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ De 3 a 18 anys: 8-10€. +18 anys: 
10-12€. Pack familiar: 25-30€.
Concert familiar, recull els més 
grans èxits de la banda britànica 
The Beatles. 

Gaby Mirabet & Sergio Belloso
Diumenge 28 gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.

Guia cultural

HÉROES DE LA ANTARTIDA,

El cicle de tributs a Privat s'atu-
ra aquest dissabte per re-

cordar un dels grups més im-
portants de la història del pop 
espanyol: Mecano. Si un grup 
s'ha d'associar a la modernit-
zació de la música espanyola 
és aquest i manllevant el nom 
d'una de les seves cançons el 
grup Héroes de la Antártida 
propiciaran un homenatge re-
trospectiu. Seran més de 20 
èxits de la trajectòria del grup 
que ens traslladaran a tots a 
aquells temps especials dels 
80 i els 90. 
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Jazz íntim i delicat a càrrec del duo 
format per Gaby Mirabet, saxo alt, 
i Sergio Belloso, guitarra. 

Joan Rovira
Dijous 1 febrer / 21h /  Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€. 
Membres comunitat: 8€.
Actuació íntima i en solitari, on pre-
senta el seu últim disc 'Encara tenim 
temps'. Concert de la Temporada 
de Músiques Tranquil·les.

Flower Power Party
Divendres 2 febrer / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 

/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Reviu un concert dels anys 60 
amb bandes tribut a Janis Joplin 
i The Doors: La Kozmic Band i The 
Other Doors.

TEATRE I DANSA // 

'Els Pastorets de Mataró'
Dies 27 i 28 gener / Dissabte 19h 
i diumenge 17h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Preu: 18€. 
També dies: 3 i 4 febrer.
Tradicional espectacle centenari 
del Nadal. Direcció: Marc Molina. 
Direcció musical: Jordi Lluch. 
Coreografi a: Maria Garriga.

'L'Avar' de Molière
Dies 27 i 28 gener / Dissabte 21h 
i diumenge 19h / Teatre Principal 
(c. Església, 45-47. Arenys de Mar) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.  
Versió lliure de Fènix Teatre de la 
prestigiosa obra, amb dramatúr-
gia i direcció de Jordi Pons-Ribot.

Monòleg Mal Martínez
Dissabte 27 gener / 21h / Centre 
Moral (Rambla Francesc Macià, 
57. Arenys de Munt) / Preu: 16€. 
Socis: 12€. Joves: 8€.
'Humor i hòsties', un show trepi-
dant, divertit i emotiu a càrrec de 
l'actor Marc Martínez.

CONCERT SOLIDARI /

'Falsterbo'
Dissabte 27 gener / 18h / Col·legi 
Cor de Maria (La Riera, 58-60. 
Mataró) / Aportacions voluntàries. 
Concert del grup de Folk format per 
Montse Domènech, Eduard Estivill 
i Jordi Marquillas. A benefi ci de 
Mans Unides, contra la fam al món. 

 TEATRE /

'Bojos del bisturí'
Dies 27 i 28 gener / 21.30h  i 
18h / Casal de Llavaneres (Avda. 
Catalunya, 56. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Taquilla inversa.
Comèdia de Ray Cooney, a càrrec 
de la cia. de Teatre L'Inestable 
del Casal de Llavaneres.

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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CONFERÈNCIA /

'Periodista a Catalunya i als 
Estats Units'
Dimarts 30 gener / 17.30h / Sala 
Roser Carrau (c. Montserrat, 8. 
Vilassar de Mar)
Conferència del periodista Antoni 
Bassas. Acte inaugural de l'Aula 
d'Extensió Universitària VdM.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 26 gener / 17.30h: El 
conte de la rotllana: "En Santi a la 
biblio" de la Fundació Maresme.
Dimecres 31 gener / 17.30h: Art 
Time: 'Pablo Picasso'. Conte més 
taller de manualitats.  
Dijous 1 febrer / 17.30h: Dijous a la 
Biblio en anglès: "There's a Monster 
in your book", by Tom Fletcher.

Dissabte en família: 'El pirata 
de la pau'
Dissabte 27 gener / 18.30h / 
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Inscripció prèvia: www.
mataro.cat/espaigatassa
Taller de contes i jocs d'interpreta-
ció, per a infants a partir de 4 anys. 

Descobertes naturalistes al 
jardí: roques i minerals
Diumenge 26 novembre / 12h / Can 
Boet. Centre patrimoni arqueològic 
i natural (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens i ne-
nes de 5 a 12 anys. Per conèixer 
algunes roques i minerals que com-
ponen el sòl del Maresme.

'Contes per la pau'
Dimecres 31 gener / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
L'Hora del conte a càrrec d'Elena 
Codó. Contes per refl exionar sobre 
el sentit de compartir, dialogar i 
aprendre dels confl ictes.  

'Ja t'han caigut les dents?'
Dijous 1 febrer / 18h / Biblioteca 
Fidel Pare Fita (c. Bonaire, 3. 
Arenys de Mar)
Hora del conte per a infants a càr-
rec d'Anna Danés.

XERRADES I LLIBRES /

Talking About...
Divendres 26 gener / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
Tertúlia en anglès: "Old man and the 
sea" d’Ernest Hemingway.

'Un viatge en el temps. Entre 
l'amor i la mort'
Divendres 26 gener / 19h / Ateneu 
Arenyenc (c. Anselm Clavé, 22. 
Arenys de Mar) / Gratuït
Conferència sobre poesia amb lec-
tura de poemes del llibre "Ulls de 
glaç" de Jordi Solà i Coll.

'Democracia y democratización'
Dissabte 27 gener / 18h / Ateneu 
Montse Mompart (Passatge 
Baldomer Vila, 13. Mataró)
Conferència a càrrec de Miguel 
Mandujano, membre del seminari 
de Filosofi a Política de la UB.

Taula rodona: 'Parlem de les 
persones refugiades!'
Dissabte 27 gener / 11h / Biblioteca 
Municipal Ernest Lluch i Martín 
(Vilassar de Mar)
Amb la participació d’Humanity 
Wings i Msocial-Fundació ACSAR, 
amb Persones del municipi i comar-
ca explicaran les seves vivències.

Espectacle: 'El hombre, la gran 
chapuza de Dios'
Diumenge 28 gener / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 30€. Amfi teatre: 25€.
Justo Molinero i Los Descastaos 
presenten un espectacle en clau 
d'humor que explica la història de 
la creació de l'home i la dona. 

'El Pescador d'estels'
Diumenge 28 gener / 18h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. de la Torre, 78. 
Arenys de Mar) / Preu: 7€.
De Francesca Maillo. Grup de 
Teatre La K-mama de Calafell. 46è 
Concurs de Teatre Amateur Premi 
Vila Arenys de Mar.

'Roig Pèlboig'
Diumenge 28 gener / 19h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació
Assaig obert de l'espectacle de ti-
telles de la companyia mataronina 
Mimaia-Teatro.

INFANTIL // 

Biblioteca Pompeu Fabra (pl. 
Occitània, s/n. Mataró) 
Divendres 26 gener / 18h: Tallers 
a la Biblio "Viatgem a Roma: mo-
saics", nen/es de 7 a 10 anys. 
Dissabte 27 gener / 12h: "Ben-
vingudes familiars": visita adre-
çada a famílies amb nens/es, per 
conèixer a fons la biblioteca. 
Dimarts 30 gener / 18h: L'Hora 
del Conte: narració del conte 'Au, 
bona nit', de Jory John. 

ÒPERA /

'La bella Helena'
Diumenge 28 gener / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Taquilla: 22e. Reduïda: 20e.
Representació de l'òpera en tres 
actes de Jacques Offenbach. 
Interpretat per l’Aula Lírica de 
Sant Andreu i Rafató Teatre.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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TALLER /

Taller de gravat ecològic
Dissabte 27 gener / 11 a 13h / 
Taller Gravat (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 43. Mataró) / Preu: 25€. 
Descobrirem una tècnica de gravat 
fàcil de treballar, amb resultats 
sorprenents: el Tetra Pak i la pun-
ta seca amb tintes ecològiques.

de Sant Pol de Mar 2018. 23h a 
l’envelat de la Festa Major, Ball 
amb The Mortimer’s (versions+ 
Karaoke+DJ). Diumenge 28: 8h 
a la plaça de l’Hotel, XXXIV Marxa 
de Sant Pau. 11.30h a l’envelat del 
Parc del Litoral, Ballada solidària 
de Country  a benefi ci de l’AECC 
(Catalunya Contra el Càncer). 18h 
al Centre Cultural, Cinema infantil: 
"La Vida  d’en Carbassó".

TALLERS I CURSOS // 

Taller familiar: 'Aturem el can-
vi climàtic'
Diumenge 28 gener / 11h / Casa 
Capell (Passeig Orfeó Mataroní, 15 
- Parc Central, Mataró) / Inscripció 
prèvia: 93.758.24.40.
Taller impartit per Biosfera, per 
entendre el canvi climàtic a tra-
vés de l’observació i de diversos 
experiments.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 27 gener / 18h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més sig-
nifi catius del modernisme mataro-
ní, de Puig i Cadafalch i A. Gaudí.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

'L'obra de l'església al tercer 
món'
Dilluns 29 gener / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de Joan Martí Llobet, 
Delegat Diocesà de Mans Unides.

'Les dades suggereixen…'
Dijous 1 febrer / 19h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró) 
Conferència de Lluís Mora, doctor 
en Didàctica de les Matemàtiques. 
Organitza: Associació de Professors 
i Mestres de Matemàtiques.

FESTES i FIRES //

Sant Pau - Festa Major d'Hivern
Del 19 al 28 de gener / Sant Pol 
de Mar
Divendres 26: 16h a la Sala Ainaud 
de Lasarte, FesTeta d’Hivern de 
l’associació Maresmar Lactància. 
Espai de joc i d’intercanvi, alleta-
ment, showroom i berenar. 21h  
a l’envelat del Parc del Litoral, 
Escudellada popular. Preu: 16€. 
23h  a l’envelat del Parc del Litoral, 
Ball de Festa Major amb l’orquestra 
Girasol. Dissabte 27: 11h al Parc 
del Litoral, Matí d’infl ables. 11.30h 
a l’envelat del Parc del Litoral, 
Ballada de Swing amb classe ober-
ta. 13.30h,  Trobada de Bandes i 
dinar popular, ball de bandes. 18h, 
Cercavila de Cultura popular. 19h, 
Encesa de l’Ermita de Sant Pau. 
20h a l’envelat del Parc del Litoral, 
Proclamació de la Pubilla i l’Hereu 

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció Ciutadana 
Des de fora de Mataró  
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h 
Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

POLICIA LOCAL 092

 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

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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'Posem fi l a l'agulla'
Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / 
Inauguració: diumenge 28 de 
gener a les 12h.
El gènere de punt a Arenys de Mar 
de fi nals del XIX a mitjan segle XX.

4t Concurs de Cartells de 
Carnestoltes de Mataró
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 29 
de gener al 26 de febrer.
Cartells participants al concurs. 

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
De l'1 al 12 de febrer:
• 'La força dels valors'.
De l'1 al 28 de febrer:
• 'Mostra dels Llibres Gegants de 
Contes de Mataró'.
Fins al 31 de gener:
• 'A dues veus. Retrats de conver-
ses en català'.

49è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / De l'1 de febrer al 14 
de març.
Tercer i quart lliurament del con-
curs fotogràfi c, de temàtica lliure.

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

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 25 de febrer. Visita guiada: 
dimarts 30 de gener a les 19h: 
• 'Manuel Cusachs. El pas del temps 
(1947-2017)': dibuixos, pintures i 
escultures.
Fins al 9 de març. Visites comen-
tades, dissabte 27 a les 19.30h i 
diumenge 28 a les 12h:  
• "Experiències matemàtiques. 
Prohibit no tocar". 

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

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

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

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Fins al 28 de gener:
• '‘Il·lustració i Poesia Catalana’, 
mostra de la col·lecció de nadales.
Fins al 4 de febrer: 
• 'La cambra fl uida. La riera com 
a dispositiu de visió'. 

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

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

'Patrimoni oblidat. Memòria 
literària'
Casa Gòtica (Pl. de l'Església, 4. 
Argentona) / Fins al 4 de febrer.
Testimonis del passat dels nostres 
pobles i ciutats.

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

'A contra corrent. Miquel Ferrà, 
una vida dedicada a la pintura'
Museu Municipal Enric Monjo 
(Camí Ral, 30. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 4 de març. 
Homenatge i recordatori al 1r any 
de la mort d'en Miquel Ferrà.

'Prudenci Bertrana: L'ideari 
bàrbar. Aurora Bertrana: El 
virus de l'aventura'
Biblioteca Can Milans (C. Església, 
6. Caldes d'Estrac) / Fins al 7 
de febrer.
Exposició itinerant commemoració 
Any Bertrana-2017.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Joan Gelabert o Dalí Júnior. 
La pintura del futur'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 27 
gener a les 12h. Fins al 4 de març.
Selecció de l'obra de l'artista ma-
taroní Joan Gelabert (Mataró, 
1954), pintures i collages.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

DESCUENTO 
ADICIONAL EN

TODOS LOS
TRATAMIENTOS-10%

490€IMPLANTE
DENTAL

Pudor/Cos/Plaer

La corporalitat és el nostre hàbitat, 
la casa, des que un és concebut 
fins a la mort.

PUDOR és un sentiment de re-
serva que delimita un espai pri-
vat i es converteix en un sistema 
de defensa enfront de la mirada 
invasiva de l'altre. Ben gestionat 
és una operació mental o defen-
sa de protecció, del qual no s'ha 
de tenir vergonya. És una forma 
de saber posar límits davant de 
paraules i fets dels altres.

Sorgeix quan una persona sap dife-
renciar l'esfera privada de la pública. 
La nuesa és un d'aquests aspectes.

PLAER és un antídot de la tris-
tesa, dolor. No únicament hi ha el 
plaer sexual o genital, sinó també 
tot un plaer corporalitzat i emo-
cional. Un plaer de la interiori-
tat. El plaer és un motor potent. 
Malauradament al llarg de molts 
segles s'ha viscut i se n'ha parlat 
molt malament del plaer en gene-
ral. Greu i gran equivocació. El pla-
er indica la sensibilitat humana.

COS. Un cadàver té cos, però no 
corporalitat. Hom ha de cuidar la 
corporalitat amb seny. Conèixer-
lo i cuidar-lo. Hi ha uns llibrets 
de Thich Nhat Hanh (1926) molt 
pràctics: Cómo sentarse, comer 
andar, relajarse, amar.

Perquè la Conselleria de Sanitat 
Universal i salut pública vol avan-
çar l'educació sexual dels 14 als 
12 anys. Perill només d'informar, 
cal sobretot, FORMAR i EDUCAR 
el món de les emocions.

El cos no és cap "déu". No cal 
idolatrar-lo!!!! El físic no ho és tot. 
La bellesa del rostre humà pot ser 
molt traïdora. La corporalitat re-
flecteix el món interior.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, 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.

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

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

www.totmataro.cat/gentgran

ACTIVITATS //

NATURA: 'Antàrtida, gel més 
enllà de la fi  del món'
Dimecres 31 gener / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència de Jordi 
Camins (Llicenciat en dret per la 
UB. Màster tècnic per INESE).

CASALS //

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

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sortides: Carnaval + calçotada, 
8 de febrer, 3 dies a Tossa de Mar 
(130€). Viatge a Itàlia del Nord.  5 
dies, sortida 27 de maig (690€). • 
Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018

Sèniors

Crida al món educatiu

El món educatiu no està exclòs de 
la responsabilitat social dels joves, 
immersos en una crisi que ha des-
pertat consciències solidàries, da-
vant la creixent desigualtat social 
i precarietat laboral. Caldria espe-
ronar aquestes consciències, més 
enllà del voluntariat individual, per 
fer possible el seu desenvolupament 
social, creant una societat més justa 
i preparada, mitjançant un sistema 
d'aprenentatge educatiu per a projec-
tes que apostin per una transforma-
ció digital i social amb rostre humà.

Des del Moviment Sènior, potser 
ingènuament, creiem haver trobat 
una idea nomenada "Vida local 24 
hores, incloent-hi el treball", que 
planteja una nova societat centrada 
en les persones i no en els diners i 
per a quin desenvolupament fem 
una crida a la responsabilitat social 
dels joves i als equips docents del 
món educatiu.

Idea que aposta per un canvi cul-
tural, que començant per la persona 
i la família, acaba finalment en els 
municipis, com el primer lloc on es 
produeix la socialització comunità-
ria de la societat. S'ha batejat la idea 
com a disruptiva, aconsellant per al 
seu desenvolupament la utilització 
de la metodologia "design thinking", 
com la més adequada per promou-
re un canvi utòpic de societat i de 
civilització.

Donat que el projecte està basat 
en la transformació digital i en la 
internet de la societat, estimem que 
el seu caràcter innovador i creatiu, 
requereix la participació intel·lectual 
dels joves, com a nadius digitals del 
món educatiu. Més informació a: 
http://portalpremia.net/arxius/lo-
calactivampliat.pdf.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Ple Municipal: Laia Mulà

 El Ple municipal ha aprovat 
recentment una proposta de 
resolució del grup municipal 
VOLEMataró que demana la revi-
sió de les línies i horaris de Mataró 
Bus, de les condicions laborals del 
personal i, en general, que es mi-
llori el servei. Consideren que els 
serveis són insufi cients pels veïns 
de molts barris i que s'ha de reduir 
la desigualtat territorial oferint un 
accés a la mobilitat pública com-
plet. També ha aprovat una sego-
na proposta de resolució, aquesta 
presentada per la CUP, que dema-
na la creació d'un abonament T10 
pels mataronins més barat que el 
bitllet integrat de l'ATM.

La proposta per la millora del 
servei demanava realitzar les se-
güents accions: revisar les línies 
actuals i ampliar els horaris sobre-
tot de caps de setmana; revisar la 
situació laboral dels treballadors; 
revisar les campanyes actuals de 
promoció i motivació de transport, 
estadístiques, mètodes i estudiar 
les possibles millores; revisar les 
instal·lacions de panells informa-
tius, senyalització de parades i d'al-
tres; organitzar una taula d'estu-
di de municipalització d'aquest i 

Aprovades dues propostes de resolució per revisar les línies i horaris 
i oferir un abonament T-10 més barat que la tarifa integrada ATM

altres serveis; i, per últim, obrir un 
expedient informatiu a l'empresa 
concessionària del servei fi ns que 
s'aclareixin els acomiadaments i 
les denuncies.

Recuperar l'abonament local
La CUP va presentar una proposta 
de resolució per recuperar l'abona-
ment local de Mataró Bus, que va ser 
aprovada. Després de la pujada de 
les tarifes d'aquest any per part de 
l'Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), el text de la proposta des-
tacava que l'augment tarifari no es 
correspon amb l'augment real dels 
salaris. Per contrarestar-ho, volen 
un abonament de 10 viatges per 

Volen millores al servei de Mataró Bus

Les propostes va ser iniciativa dels grup de Volem Mataró i la CUP  Daniel Ferrer 

moure's per Mataró de la mateixa 
manera que existeix el bitllet sen-
zill a preu reduït. Amb això, volen 
que els usuaris del servei mataroní 
“paguin un preu més just”, va des-
tacar Juli Cuéllar, regidor de la CUP.

Pla de mobilitat
Per la seva banda, Esteve Martínez, 
d'ICV, va demanar que aquesta me-
sura s'inclogui al Pla de Mobilitat 
amb l'objectiu que “el cotxe parti-
cular deixi de ser el rei de la mobi-
litat de Mataró”. Va criticar que el 
govern “posi pedaços” en la mo-
bilitat de Mataró i va destacar que 
no s'hauria de “perdre el temps 
amb el Pla de Mobilitat al calaix”.

El Mataró Bus va ser objecte de debat  Daniel Ferrer 

Ciutat núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018

Tot ciutat mataró bus.indd   2 24/01/2018   10:58
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de matins
o de nits?

www.cnmataro.cat

  fins al 31 de gener

Fes-te soci ara
i tindràs la matrícula gratuïta!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.catmés informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.catmés informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.catmés informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat
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La Sirena CNM es classifi ca per tercer any 
seguit per als quarts de fi nal de l'Eurolliga

ENTRE ELS VUIT MILLORS

núm. 1510
Del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com
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el Esporttot
Marta Bach
Waterpolo La Sirena CN MataróEl Personatge

La capitana, decisiva en la 
classificació del seu equip 
per als quarts de l'Eurolliga

Opinió Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

Està clar que la nostra ciutat ha es-
tat, és i serà tot un referent dins del 
món de l'esport català, pel que fa 
a la gran varietat d'esports que s'hi 
practiquen i a la gran quantitat de 
practicants de què disposa. 

També és evident que una gran 
majoria d'ells  fan esport per pas-
sar-s'ho bé i de manera totalment 
amateur, lluny del professiona-
lisme. Però sempre és bo que a la 
punta d'aquesta piràmide de gran 
base, hi hagi esportistes i equips 
que destaquin, i que facin que el 
nom de la nostra ciutat se senti 
arreu de Catalunya, i que fins i tot 
siguin uns ambaixadors que por-
ten el nom de Mataró lluny de les 
nostres fronteres. I en aquest dar-
rer cap de setmana n'hem tingut 
uns quants exemples, i el nom de 
Mataró s'ha sentit repetidament 
en retransmissions i seccions es-
portives dels noticiaris de televisió 
i ràdio. 

Començant per l'equip de La 
Sirena Centre Natació Mataró 
que ha jugat la fase de grups de 

l'Eurolliga a Sicília i s'ha classificat 
per tercer any consecutiu per als 
quarts de final, entre els vuit mi-
llors equips d'Europa. 

Però a la televisió també hem 
pogut veure a l'Albert Ramos 
competint a l'Open d'Austràlia, i 
el diumenge al migdia quan l'Uni 
Girona jugava la final de la Copa 
de la Reina els comentaristes van 
observar que les dues directores 
de joc de l'equip gironí eren dues 
mataronines com Núria Martínez i 
Rosó Buch. 

I en el partit de Copa del Rei en-
tre Barça i Espanyol vam veure a 
Carles Aleñà i Dídac Vilà, un a cada 
costat, tot i que quasi no van coin-
cidir sobre el terreny de joc.

També hem sentit com el Mis 
Ibérica CH Mataró s'ha classificat 
per a la Copa de la Princesa d'ho-
quei patins. I el pròxim cap de set-
mana tindrem l'equip del Quadis 
CN Mataró jugant una vegada més 
la Copa del Rei a Tenerife. 

Vaja, que el nom de Mataró 
sona, i molt, gràcies a l'esport.

L'esport fa sonar el nom de Mataró
La nostra ciutat molt citada en retransmissions i noticiaris

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Copa Rei Masc.
QUADIS CNM -  CATALUNYA
Dissabte 27 | 12:45 h | Complex Joan Serra

HANDBOL Plata Fem.
JH MATARÓ - AGUST. ALACANT
Dissabte 27 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ -  S.JOAN DESPÍ
Dissabte 27 | 20 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Cat Fem.
CH MATARÓ - SANT CUGAT
Dissabte 27 | 19:45 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA- ROCAFONDA
Diumenge 28 | 12:15 h | Mpal. La Llàntia
FUTBOL 3a Catalana
CIRERA - MATARONESA
Diumenge 28 | 12:30 h | Col·legi Salesians

TENNIS TAULA Div. Honor Est Mas.
QUADIS CNM-HUÉTOR VEGA
Dissabte 27 | 17 h | Complex Joan Serra
TENNIS TAULA Div. Honor Est Mas.
QUADIS CNM-BADALONA
Diumenge 28 | 11 h | Complex Joan Serra

            FORA
FUTBOL 2a Catalana
GUINEUETA- CE MATARÓ
Diumenge 28 | 12 h | Mpal. Guineueta (BCN)

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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10 LA SIRENA CNM

7  UGRA KHANTY MAN.

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

EUROLLIGA           
Fase de grups

Va ser clau la victòria del pri-
mer dia davant l'equip rus de 
la Sibèria 

La Sirena CN Mataró aquest any 
afrontava directament la segona 
fase de grups de l'Eurolliga gràcies 
a haver jugat la temporada passa-
da la Final Four. Aquest compromís 
va portar l'equip, entre els dies 19 i 
21, a Sicília, a la ciutat de Catània, 
i allà va aconseguir classificar-se 
per als quarts de final per tercer 
any consecutiu.

Victòria clau contra les russes
El primer partit, jugat el divendres, 
era clau. El rival era el segon més 
fort, dels tres amb les que s'havia 
d'enfrontar l'equip mataroní. 

I com s'esperava el matx no va 
ser fàcil. Les russes, amb un joc 
ofensiu una mica desconcertant, 
per al que estan habituades aquí 
les sirenes, es van avançar 1-3 en 
el primer quart, i al descans encara 
dominaven de dos gols. 

Però a la represa va aparèixer 
el caràcter guanyador i la qualitat 
de l'equip de Florin Bonca, i amb 
un parcial de 5 a 0 van posar les 
coses clarament al seu favor. No 
es van rendir les siberianes i van 
reduir fins al 8-7, i obligant a Debby 
a posar una mà salvadora per evi-
tar l'empat. Clara Cambray va fer 
el gol de la tranquil·litat i Helena 
Lloret va rematar de penal.

La Sirena CNM segona
1a jornada
LA SIRENA CNM-Ugra Khanty-M ...... 10-7
Orizzonte Catània- Lille .....................15-4
2a jornada
LA SIRENA CNM- Orizzonte Catània 3-8
Ugra Khanty-M - Lille ......................... 12-7
3a jornada
Lille - QUADIS CNM ...............................9-11
Orizzonte Catània - Ugra Khanty .... 17-9
Classificació
Orizzonte Catània 9; LA SIRENA CN 
MATARÓ 6; Ugra J¡Khanty-Mansyik 3; 
Lille 0. 

Per tercer any seguit entre 
els vuit millors d'Europa

Les sicilianes molt fortes
En el segon partit les rivals de torn 
eren les amfitriones, un equip fet 
per lluitar pel títol continental. 

Des del primer moment La 
Sirena va topar amb la forta de-
fensa local i amb Ashleig Johnson, 
la portera dels Estats Units, i va 
tenir moltes dificultats per marcar. 

I a l'altre costat en canvi el 
Catània tenia una efectivitat enor-
me en les jugades de superioritat 
i al descans ja tenien el partit sen-
tenciat amb el 2-7.

Triomf esperat i final feliç 
En la tercera jornada l'equip ma-
taroní es va enfrontar a l'equip 
francès que pràcticament ja no 
tenia opcions. Però, són un equip 
molt reforçat i van començar amb 
força i dominant per 3-1. L'equip  
mataroní de seguida va posar les 
coses a lloc i al descans ja manava 
per la mínima. En el darrer quart 
la diferència va augmentar fins 
als cinc gols i el partit va quedar 
sentenciat.

Esperant el sorteig
Ara toca esperar rival per als 
quarts de final. Podria ser el CN 
Sabadell, ben conegut. Pot ser 
l'UVSE Budapest, que ha estat el 
rival dels dos últims anys. I com a 
novetat podria ser l'equip grec de 
Olympiacos del Pireu. 

3  LA SIRENA CNM

8  ORIZZONTE CATÀNIA

LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz, 
Vicente, Zablith, Lloret (1), Abad, Bona-
musa, Cambray, Gibson (1 de p.), Bach 
(1), Dance, Carevic, Graupera, Àvila (ps)
PARCIALS: 1-3, 1-4, 1-1, 0-0.

9  LILLE

11  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz, 
Vicente (2), Zablith, Lloret (1), Abad, 
Bonamusa, Cambray (2), Gibson (2), 
Bach (4), Dance, Carevic, Graupera (1), 
Àvila (ps).
PARCIALS: 3-3, 2-3, 1-3, 3-2

AQUEST DISSABTE A RUBÍ
El dijous La Sirena CNM tornava a la 
lliga a Mataró enfrontant-se al líder, 
el CN Sabadell, en el primer partit 
de la segona volta i el dissabte a les 
19:45 hores juguen a la piscina del 
Rubí, que és 7è classificat.

Clara Cambray, en un dels partits jugats a Sicília. | ATELIER PHOTO
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el Esporttot WATERPOLO

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va fer un bon partit 
contra el segon classificat

El Quadis CN Mataró visitava dis-
sabte passat el segon classificat, 
el CN Terrassa, i va fer un molt bon 
partit, però va acabar cedint davant 
d'un potent rival, que fins ara no-
més ha perdut un partit en tot el 
campionat, davant el Barceloneta, 
i n'ha empatat un altre, a Mataró.

L'equip de Beto Fernàndez va 
estar molt bé en defensa i en atac 
durant els dos primers quarts i va 
mantenir el marcador igualat fins 
a arribar al descans amb 5-4.

Però en el tercer quart, tot i que 
va continuar jugant bé, trobant 
opcions clares de xut, el Quadis 
va topar amb la gran actuació del 

El Quadis es veu      
atrapat pel "Medi"

13a jornada (20 gener)
Terrassa- QUADIS CN MATARÓ ...........9-5
Echeyde Tenerife- Mediterrani ......... 5-11
Canoe- Sabadell ...................................6-13
Sant Andreu - CN Barcelona ..............11-8
Barceloneta- Molins ...........................20-2
Navarra- Catalunya...............................6-5

Classificació 

Barceloneta 39, Terrassa 34, Sabadell 
33;  QUADIS CN MATARÓ i Mediterrani 
23; CN Barcelona i Sant Andreu 19; 
Canoe 13; Navarra 10; ECatalunya 9; 
cheyde Tenerife 5, Molins 1.

14a jornada (27 gener)
QUADIS CN MAT.- Catalunya (12:45 h)

S'ha de guanyar el "Cata"
El Quadis rep un equip que havia 
estat un gran del waterpolo català, 
però que ara mateix està en hores 
més baixes. No vol dir que se l'hagi 
de menysprear, però si el Quadis juga 
com sap ha de guanyar bé.
El "Cata" ha estat visitant del CN 
Mataró 21 vegades, amb 7 victòries 
locals, 1 empat i 13 visitants (quan el 
"Cata" era tota una potència). La tem-
porada passada victòria local (10-4).

Topen amb un gran porter

El Quadis no es va poder imposar a la piscina del Terrassa. | CEDIDA

9  CN TERRASSA

5  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Pitu Puig, Marc Corbalan 
(1), Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, Lluc 
Bertran, Samu Ruiz, Àlex Codina (2), Pol 
Barbena, Raul Loste, Germán Yáñez (2), 
Xavier Casabella (ps).

PARCIALS: 3-1, 2-3, 1-0, 3-1.

porter Iñaki Aguilar que va aturar 
tot el que li arribava. I això va ser-
vir perquè l'equip egarenc, que va 
aprofitar bé les seves opcions, ja 
dins del darrer quart marxés en 
el marcador fins al 8-4, que ja va 
deixar sentenciat el matx.

Albert Ramos no pot superar 
Djokovic a l'Open d'Austràlia

El mataroní Albert Ramos Viñolas, 
va arribar per primera vegada a la 
tercera ronda de l'Open d'Austràlia, 
però li va tocar un dels rivals més 
complicats. Així, el passat dissbate 
va caure en tres sets en el partit 
corresponent els setzens de final, 
davant el serbi Novak Djokovic.

El mataroní va fer un gran partit, 
però es va trobar amb un Djokovic 
molt fort, tot i que en el decurs 
del segon set va haver de ser atès 
pels fisioterapeutes d'un proble-
ma a l'esquena, que després no va 

semblar acusar en absolut.
El serbi va acabar guanyant per 

6-2, 6-3 i 6-3, però va necessitar 
dues hores i 20 minuts per gua-
nyar el matx, cosa que indica ben 
clarament les dificultats que li va 
posar el mataroní, que són més 
de les que indica el resultat final.

A vuitens en dobles
L'Albert Ramos també va participar, 
fent parella amb Pablo Andújar, a 
la competició de dobles on van 
arribar fins als vuitens de final.
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PRIMERA ESTATAL 
Masculina

Es posen segons, en 
una part alta molt 
disputada
13a Jornada (20 de gener)
Alcobendas - MATARÓ ............................... 1-5
Vilafranca - Alpicat ................................... 2-2
Sant Feliu - Rivas Las Lagunas ..............4-4
Sant Cugat - Manlleu ................................ 2-4
Tordera - Calafell ......................................... 1-1
Jolaseta - Taradell ....................................3-4
Vilanova - Maçanet ....................................0-1

Classificació
Calafell 33; CH MATARÓ 23; Sant Cugat 
22; Alcobendas i Manlleu 21; Taradell 
i Vilafranca 20; Vilanova 17; Tordera i 
Maçanet 16; Alpicat 15; Sant Feliu 13; Jola-
seta i Rivas Las Lagunas, 6 punts.

Vibrant derbi a Tordera
Els derbis comarcals amb el Tordera ben 
sovint porten emocions fortes, i aquest 
inici de la segona volta en promet. Els 
locals no poden fallar a casa per no 
perdre el tren de la part alta, mentre 
que els mataronins necessiten els tres 
punts per no perdre aquesta segona 
plaça que acaben de guanyar-se. La cita 
és dissabte 27 a les 19:45h.

Continuen al capda-
vant de la classificació
2a Fase - 2a Jornada - Grup 1
Vilanova B - MATARÓ ................................ 3-3
Voltregà B - Palau Plegamans B ........... 2-3
Vila-sana B - Cerdanyola B ..................... 2-3
Sant Cugat - Igualada ......................Ajornat

Classificació grup 1
CH MATARÓ 19; Cerdanyola B 15; Sant 
Cugat (-1) 14; Voltregà B 13; Palau 
Plegamans B i Igualada (-1) 8; Vilanova B 
7; Vila-sana B 4.

Duel important al Jaume Parera
Aquest dissabte 27 a les 19:45H les ma-
taronines reben al Sant Cugat, que ara 
mateix es troba a cinc punts però amb 
un partit menys, i per tant les d'Albert 
Bou no poden fallar, ja que el seu liderat 
es veuria amenaçat. Tot fa pensar que es 
veurà un bon partit d'hoquei patins.

El CH Mataró supera a l’Alco-
bendas a domicili amb clare-
dat i es posa segon (1-5) 

El CH Mataró va viatjar a 
Alcobendas com a quart classi-
ficat, sabent que una victòria a la 
complicada pista madrilenya servia 
per jugar la Copa de la Princesa. Els 
locals eren tercers i també tenien 
clar que no podien fallar per ser a 
la cita copera, però els homes de 
Quim López van demostrar que 

havien preparat el repte com cal, 
fent-se amb els tres punts.

El partit es va posar de cara 
ben d’hora, ja que al primer minut 
Montero va fer el 0-1, i de seguida 
va arribar el 0-2 marcat per Molist. 
Tot i que els locals van fer l’1-2 al 
minut set de partit, la resposta vi-
sitant no es va fer esperar i pocs 
segons més tard Montero tornava 
a marcar per fer l’1-3. El Mataró va 
poder controlar el matx des d’aquest 
moment, tot i que va desaprofitar 
fins a sis faltes directes –els locals 
van veure cinc targetes blaves–, i a 
la represa Florenza i Cantero van 
acabar d’arrodonir la golejada (1-5).

Golejada a l'Alcobendas. | ARXIU

1  CP ALCOBENDAS

5  MIS IBÉRICA CHM

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

El Mis Ibérica es fa amb el bitllet 
per a la Copa de la Princesa

Nac. Catalana F.

El CH Mataró femení va anar 
a remolc tot el partit i suma 
un punt per seguir pensant 
en l'ascens 

El partit d'aquesta jornada del Club 
Hoquei Mataró es va jugar el pas-
sat divendres a Vilanova, i un inici 
fred en el que es van encaixar dos 
gols molt d'hora va passar factu-
ra, tot i que es va acabar sumant 
un punt. Aina Florenza va equili-
brar el marcador amb dos gols a 
la primera part, però poc abans del 
descans les locals van aprofitar un 
penal per avançar-se de nou en el 

marcador (3-2).
A la represa l'equip entrenat per 

Albert Bou va dominar clarament, 
però amb poc encert de cara a por-
teria. Tan sols a falta de tres mi-
nuts, altre cop Aina Florenza va 
aconseguir marcar el seu tercer gol 
de la nit per no perdre el partit. El 
Mataró segueix liderant el grup 1 
de la segona fase amb quatre punts 
d'avantatge sobre el Cerdanyola B 
i cinc sobre el Sant Cugat, que ha 
jugat un partit menys i per tant 
poden ser dos.

3  CP VILANOVA 

3  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó i Ariadna 
Escalas (PS); Carla Naranjo, Ariadna 
Chiva, Júlia Canal, Anna Fontdeglòria i 
Aina Florenza (3).

Empat a Vilanova però continuen líders
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25 S. ESTEVE PALAUT.

28 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola, 
Julian Felenbock i Bassory Tandian por-
ters; Manel Núñez (1), Jaume Pujol (6, 
3 de p.), Eric Zambrano, Jan Bonamusa 
(2), Dani Aguilera (5), Oriol Vaqué (7), 
Oriol Prat, Sergi Fuster, Bernat Muñoz 
(7), Berenguer Chiva.

PARCIALS CADA 5': 1-2, 4-4, 5-6, 7-8, 
8-9, 10-12 descans; 14-17, 16-19, 17-21, 
19-23, 22-26, 25-28.

17 OAR GRÀCIA

31 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Laia Argelich, 
Marta Espejo porteres; Ona Muñoz (8), 
Sara Ruiz (2), Isa Latorre (5), Zara Verdu-
go, Ivet Rodríguez, Clara Poo (6), Sandra 
Fargas, Marina Seda, Maria Murillo (7), 
Irene Hernàndez, Saray Romero (3).
PARCIALS CADA 5': 1-2, 1-5, 2-8, 4-12, 
6-13, 8-17 descans; 10-19, 12-21, 13-23, 
14-27, 15-28, 17-31.

1A ESTATAL
MASCULINA

El masculí del Joventut jugava a la 
pista del cuer, i allà va aconseguir 
la seva sisena victòria consecutiva, 
obtenint dos punts que l'acosten a 
la permanència.

La primera part va ser molt ani-
vellada. L'equip de Jordi Fernàndez 
defensava bé, però perdia moltes 
pilotes, i això va fer que no pogués 
marxar al marcador i al descans la 
cosa estigués ajustada (10-12). 

A la represa el Joventut va fer 
uns primers minuts magnífics i va 
escapar de cinc (16-21), però no 
va rematar la feina. Per sort quan 
l'equip local semblava que podia 
acostar-se, es va topar amb un Quico 

Quatre per dos llocs

16a jornada (20 gener) 

Palautordera - Sant Quirze.............29-33
La Roca- S. Martí Adrianenc ...........26-25
Montcada- Sesrovires .......................18-24
Bordils B- Esplugues ........................ 27-28
Sant Joan Despí- Sarrià  ..................31-32
Granollers B - Sant Cugat ...............34-25
Sant Vicenç-OAR Gràcia ...................28-31
S.Esteve Palaut.-JH MATARÓ ..........25-28

Classificació 
Sant Quirze 30; Sesrovires 29, Sant Martí 
28; La Roca 26; Granollers B 21; Sarrià 
19, JH MATARÓ 16; OAR Gràcia 15, Sant 
Cugat 14; Esplugues 13; Montcada 12; Sant 
Vicenç i S. Joan Despí 10; Palautordera 7; 
Bordils B 4; S.Estev.Pal. 2.

Busquen la setena seguida
El dissabte (20 h) el JH Mataró rep el 
Sant Joan Despí, buscant la revenja del 
30-22 de la 1a volta i el 7è triomf seguit.

El JH Mataró és novè
16a jornada (20 gener)
Agustinos Alicante- S. Vicenç ....... 30-28
OAR Gràcia-JH MATARÓ .....................17-31
Morvedre- Dominicos........................32-19
S.Joan Despí - La Roca .....................22-21
Elda- Sant Quirze ..............................34-25
Mislata- Amposta ..............................24-29
La Salud- Lleidatana .........................32-13
Classificació
Morvedre 31; Elda 24; La Salud Tenerife 
22, Mislata 21, Agustinos i Sant Vicenç 18; 
La Roca 16, Sant Quirze 15; JH MATARÓ, 
Sant Joan Despí i OAR Gràcia 14; Ampos-
ta 8; Lleidatana 6; Dominicos Zaragoza 3.

Visita alacantina
El dissabte (18 hores) el Joventut rep 
l'Agustinos d'Alacant, un rival difícil.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B- Manyanet B 29-11; 
Llavaneres Caldes d'Estrac- Martorell 
30-28; 1a Cat. Fem.: Ascó B- Llavaneres 
Caldes d'Estrac 17-19; Juv. Masc: Sant 
Vicenç- JHM 21-31; Juv. Fem: JHM- Gavà 
22-25; Cadet mas.: JHM- Igualada 50-21;  
Cadet fem: JHM- La Llagosta 22-21; Inf. 
mas.: JHM- La Roca B 32-30; Inf. Fem: 
Terrassa- JHM 18-18.

 Exhibició groc-i-negra

Sisena victòria consecutiva

El femení es va prendre la revenja de 
la derrota de la 1a volta, guanyant a 
Sabadell de forma clara. L'equip de 
Rosi Hernàndez va sortir molt men-
talitzat en defensa i als 10 minuts 
guanyava per 1-5. A partir d'allà la 
diferència no va fer més que anar 
augmentant gràcies al bon treball 

defensiu i al bon joc col·lectiu en 
atac, i al descans havia pujat als 9 
gols. A la represa, van mantenir el 
mateix nivell sense abaixar el ritme.

CLARA POO i ONA MUÑOZ AMB LA 
CATALANA Les dues jugadores del JH 
Mataró van disputar diumenge la jornada 
solidària "Somriures que curen", formant 
part d'una selecció catalana que es va en-
frontar al BM Granollers de Divisió d'Honor. 
La victòria va ser per a l'equip vallesà per 
40-24. La Clara va fer 4 gols i l'Ona 1.

Sola esplèndid sota pals que ho va 
evitar. I en els moments decisius en 
atac van sorgir Bernat Muñoz i Oriol 
Vaqué per posar les coses a lloc.

Plata Estatal Fem.

Vaqué tot un puntal. | TOTMATARÓ

El Mataró, molt superior. | OAR GRÀCIA
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Diallo es recupera de la lesió. | D.F

El Mataró Feimat ja va anar 
a remolc del rival des del 
primer quart del partit

El conjunt de Charly Giralt es va 
enfrontar el passat diumenge a 
l’Igualada al Mora, el tercer clas-
sificat del seu grup de lliga EBA 
amb la intenció de recuperar-se 
de les últimes dues derrotes so-
fertes. El partit, però, ja no va co-
mençar bé per les aspiracions dels 
grocs, que van veure com el seu 
rival s’imposava clarament al llarg 
de tot el primer temps. Al descans 

el marcador era de 25 a 42, amb 
el partit pràcticament sentenciat.

A la segona part, ja poc van can-
viar les circumstàncies i els mataro-
nins van sumar una nova derrota.

72 MENORCA

65 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (19), 
Canals (4), Hermoso (2), Naharro, Corella 
(25), Rubio (4), Mañes (6) i Forcada (5). 9 
de 24 en tirs de 2, 10 de 29 en tirs de 3 i 17 
de 21 en tirs lliures.

PARCIALS: 22-13, 14-19, 17-13 i 19-20.

El Mataró Parc Boet cau a Menorca

Tot i jugar un bon partit els 
mataronins no poden superar 
un dels millors equips de la 
competició

El Mataró Parc Boet s’enfrontava 
el diumenge al matí al Menorca, 
intentant tornar al camí de la vic-
tòria després de la derrota patida 

la setmana anterior davant el Sant 
Adrià. El partit ja es va començar 
a tòrcer de bon principi, amb un 
primer quart on els locals es van 
mostrar superiors i van obrir les pri-
meres diferències en el marcador.

Els taronges van reaccionar, però 
sense poder acabar d'aconseguir 
la remuntada final. 

LLIGA EBA 
- Grup C - B

El Vic es converteix 
en el líder en solitari 
del grup
14a jornada (20 i 21 de gener)
MATARÓ FEIMAT - Igualada .............63-79
JAC Sants - Palma ............................ 68-70
Andorra "B" - Cornellà .................... 75-81
Vic - Salt.............................................. 85-45
Castellbisbal - Valls ........................88-102
Mollet - Pardinyes Lleida ............... 90-78
Olivar - Cerdanyola ...........................75-78

Classificació 
Vic, 26; Pardinyes Lleida, 25; Palma, 
Igualada i Valls, 24; Mollet, 23; Cornellà, 
21; MATARÓ FEIMAT i Olivar, 20; Castellbis-
bal, Salt i Cerdanyola, 18; JAC Sants, 17; i 
Andora "B", 16.
 
15a Jornada (27 i 28 de gener)
El Mataró Feimat, després de les tres 
derrotes consecutives, té un nou 
desplaçament complicat a la pista del 
Palma, aquest diumenge a les 12:30h.
Els balears ocupen la tercera posició a la 
taula empatats amb Igualada i Valls, amb 
4 victòries més que els mataronins. 

El Girona i Masnou 
continuen al capda-
vant de la taula 
14a jornada (20 i 21 de gener)
Roser - Sant Adrià ..............................71-57
Sant Josep - Collblanc .................... 76-86
Barberà - Tarragona ..........................74-61 
ARENYS - Quart ..................................76-67
Girona - Castelldefels ......................78-76
Tortosa - EL MASNOU .......................70-79
Menorca - MATARÓ PARC BOET ......72-65

Classificació 
Girona i EL MASNOU, 25; Menorca, 23; 
Sant Josep, 22; Collblanc (-1), ARENYS 
(-1), Sant Adrià i MATARÓ PARC BOET, 
21; Tarragona, 20; Castelldefels, Quart i 
Tortosa, 19; Barberà, 18; i Roser, 17.

15a Jornada (27 i 28 de gener)
Després de les dues derrotes consecuti-
ves, el Mataró Parc Boet tornarà a jugar 
fora de casa, en aquest cas contra el 
Tortosa –que ocupa la tercera posició 
per la cua–, aquest pròxim diumenge 28 
a les 19h.

- Grup C - B

63 MATARÓ FEIMAT

79 IGUALADA

MATARÓ FEIMAT: Diallo (10), Solé (6), 
Serratacó (13), Cabrera (2), Rodríguez (5), 
Ventura (3), Viñallonga, Ariño (2), Romero 
(18), Espiga, Tardío (2) i Sola (2). 17/31 en 
tirs de 2, 6/29 en tirs de 3 i 11/15 en tirs d'1.

PARCIALS: 14-26, 11-16, 20-20 i 18-17.

No poden remuntar. | BASQUETMENORCA

L’Igualada es mostra molt fort 
i no dona opció al Feimat
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Recital ofensiu taronja. | D.F

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
aconsegueix la millor anota-
ció ofensiva de l’any en 
un partit coral

El conjunt que entrena Jordi 
Vizcaíno disputava el passat dis-
sabte un partit contra el cuer del 
seu grup, el Banyoles, en un partit 
teòricament assequible i on estaven 
obligades a guanyar si volien con-
tinuar aspirant a la primera posició 
del grup. I el partit no va tenir gaire 
història, amb les taronges molt su-
periors al conjunt banyolí, a qui no 

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

L'Hospitalet, amb un 
partit més, manté el 
lideratge del grup
15a jornada (20 i 21 de gener)
Gramenet - Viladecans ................... 43-52
Roser - Molins ................................... 55-46
M. PARC D. DORI BOET - Banyoles ..91-54
Igualada - Hospitalet ...................... 68-70
Descansa: GRESS PLATGES DE MATARÓ

Classificació 
Hospitalet, 26; Viladecans (-1), 24; 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET (-1), 23; 
Gramenet (-1), 22; GRESS PLATGES DE 
MATARÓ (-1), 21; Igualada (-1), 17; Roser (-1) 
i Molins, 16; i Banyoles, 15.

16a jornada (3 i 4 de febrer)
Ara, la competició s'atura una setmana  
per la disputa de l'All Stars, i després, 
el Gress Platges de Mataró torna a la 
competició després de la jornada de 
descans amb un partidàs al Mora davant 
el Viladecans, on es pot jugar bona part 
del seu accés a la següent fase, mentre 
que el Boet visitarà la pista del líder, 
l'Hospitalet, en un altre partidàs. 

91  M. PARC DORI D. BOET

54 BANYOLES

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (28), Gibert (4), Chacón, Barbena, 
Graupera (16), Solé (2), Rovira (2), 
Ruano (25), Massuet (9) i Girabal (5). 29 
de 47 en tirs de 2, 5 de 20 en tirs de 3 i 
18 de 29 en tirs lliures.

PARCIALS: 22-4, 17-17, 26-11 i 26-22.

Passen per sobre del Banyoles

van donar cap tipus d’opció, on ja 
dominaven clarament al final del 1r 
quart, i que no va parar de créixer 
fins al final del partit.

No van poder superar el 
Perfumerías Avenida a la 
final de la Copa de la Reina

El passat diumenge a les 12 hores 
es va jugar la final de la Copa de 
la Reina de bàsquet a Saragossa 
i allà hi vam tenir la presència de 
dues jugadores mataronines –Núria 
Martínez i Rosó Buch– formant 
part de l'equip de l'Spar Citylift 
Uni Girona.

A semis, l'Uni va superar a l'am-
fitrió, el Mann's Filter, per 80 a 
60 (amb 13 punts de Buch i 11 de 
Martínez). A la final, però, les giro-
nines van caure per 76-62 davant 
del Perfumerías Avenida, el gran 
dominador del bàsquet estatal, tot i 
el gran paper de Martínez, màxima 
anotadora de la final amb 18 punts, i 
els 8 punts que hi va sumar la Rosó.

L'equip masculí del Centre Natació Mataró. | CEDIDA

Buch i Martínez, 
subcampiones

El CN Mataró frega el podi masculí 
al Camp. de Catalunya de Duatló

Aquest passat diumenge es va 
disputar a Castellar del Vallès el 
Campionat de Catalunya absolut 
de Duatló, primera prova puntua-
ble per la lliga Catalana de Duatló, 
on es van citar 430 duatletes de 
tot Catalunya. 

El Centre Natació Mataró també 
hi va ser present, i els més desta-
cats van ser Antolí Fauria, assolint 

una gran 15a posició final, Xavi 
Casal, 17è, i Quim Iturralde, que 
va acabar 20è. Una combinació de 
resultats que els va valdre per aca-
bar en quarta posició per equips.

En noies, la més destacada va ser 
Ivana Peralta la 10a, seguida deJúlia 
Raja, 20a, i Joana Martínez, 33a. 
Per equips, les noies van finalitzar 
en sisena posició.

TOTESPORT 1510 (7-10).indd   2 24/01/2018   17:53



el Esporttot FUTBOL

2  CE MATARÓ

1  CANYELLES

CE MATARÓ:  Joel, Víctor Yustos (Dani 
58'), Tapha, Sergio López, Marcel (Lluís 
35'), Parri, Sergio González (Maldonado 
58'), Aitor Gonzàlez (Ignasi 75'), Ricky 
(Youssef 35'), Palanco i Bargalló.

GOLS: 5' Tomas, de penal (0-1); 66' AI-
TOR GONZÁLEZ (1-1); 76' PALANCO (2-1).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va haver de remuntar 
per un injust penal

El CE Mataró va aconseguir una 
treballada victòria que el situa en 
la 2a posició de la classificació, 
abans d'anar a visitar el camp del 
líder aquest diumenge. 

El partit va començar malament, 
ja que l'equip barceloní es va avan-
çar amb un penal injust als cinc 
minuts de joc. Després fins al des-
cans, l'equip local no va controlar 
la situació, i només hi va haver una 
ocasió clara en un xut de Bargalló 
que es va estavellar al travesser.  

Guineueta imparable

18a jornada (21 gener)

Besós BV - MASNOU .................................. 2-2
ARGENTONA - Piferrer ..............................6-0
Sarrià- SANT POL ......................................... 1-1
Sant Adrià- Llefià ......................................0-3
Montcada- S.Andreu Barca ...................... 2-1
CE MATARÓ- Canyelles .............................. 2-1
Europa B- Guineueta .................................0-1
Districte 030 CE- HERMES ........................4-1
LLAVANERES -Parc .....................................0-2
Classificació 
Guineueta 42; CE MATARÓ 36; Europa 
B 35, MASNOU i Districte 030 34; SANT 
POL i ARGENTONA 32, Llefià 30; Besós BV 
25; Montcada 23 Canyelles i Sarrià 22; 
Parc 20; S.Andreu Barca 18; HERMES 14; 
LLAVANERES i Piferrer 11; Sant Adrià 5.

19a jornada (27/28 gener)
Guineueta- CE MATARÓ (DG 12 h)
HERMES- Besós BV (DG 12 h)
MASNOU- ARGENTONA (DG 12 h)
SANT POL- Sant Adrià (DG 12 h)
S.Andreu Barca- LLAVANERES (DG 12 h)
Visiten el camp del líder
El CE Mataró té un partit clau si encara 
vol optar a lluitar pel títol. Visita el camp 
del líder on només han cedit un punt. I 
és un camp on el Mataró només hi ha 
guanyat una vegada en cinc visites. La 
temporada passada derrota per 3-1. A la 
1a volta a Mataró es va guanyar 2-1.

 Remunten per pujar al segon lloc

Aitor González va fer l'empat. | D.F

Però poc abans del descans un 
jugador visitant es va "autoexpul-
sar" en protestar quan havia rebut 
la groga i el Mataró va jugar a la 
represa en superioritat. 

A la represa l'equip local va tenir 
paciència i persistència i va acabar 
trobant el fruit que buscava. Primer 
amb una rematada d'Aitor al segon 
pal i després amb una rematada 
de cap de Sergio Palanco. I encara 
aquest mateix jugador hauria po-
gut fer el de la tranquil·litat però 
el seu remat va anar al travesser.

El CE Mataró guanya el derbi 
femení al camp del Molinos

L'equip groc-i-negre es conso-
lida en el primer lloc del grup 
de 2a Catalana

Diumenge a la tarda, al Municipal 
de Vista Alegre- Molins, amb un 
molt bon ambient a les grades, es 
va viure un interessantíssim der-
bi de la 2a Catalana femenina de 

futbol entre la UD Molinos i el CE 
Mataró, que eren els dos equips 
que comandaven la classificació.

L'equip groc-i-negre que arri-
bava com a líder va aconseguir el 
triomf per 1-2 i d'aquesta manera 
obre una mica de forat i comença 
a somiar en l'ascens.

Es va avançar l'equip local ben 
aviat amb un gol de Patrícia López, 
però l'equip groc-i-negre va empa-
tar poc abans del descans gràcies 
a Rosario Espinosa. A la represa la 
victòria hauria pogut caure de qual-
sevol costat i va decidir el matx un 
gol en pròpia porta de l'equip local.

UD MOLINOS: Sandra Sanz, Glòria Almen-
dro, Sílvia Montero, Paula Delgado, Patrícia 
López, Marta Mateos, Raquel Rodríguez, 
Sara Montero, Sílvia Salvador, Eva Guerrero, 
Marta Comas. Després entraren Berta Sàn-
chez, Noèlia Montoya i Laura Martínez.
CE MATARÓ: Magaly Vonza, Sandra Blanch, 
Cristina cerdà, Andrea Àlvarez, Gisela 
Gonzalvo, Judit Martínez, Ariadan Velasco, 
Dori Apolo, Laia Garcia, Ceney Fanlo i Olga 
Gómez. Després entraren Sara Armoa, 
Cinthia Candelaresi, Rosario Espinosa.

El Mataró es va endur un derbi molt igualat. | DANIEL FERRER
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TERCERA
CATALANA
Canvi de líder
18a jornada (21 gener)
ROCAFONDA- MOLINOS .............................3-4
Young Talent- Singuerlín..........................0-1
Vilassar Mar B-Santvicentí ...................... 1-2
Arenys Mar-Premià Dalt ............................ 1-1
CIRERA- PLA D'EN BOET  ..........................3-0
Lloreda - LA LLÀNTIA ...............................2-0
MATARONESA- La Salud ...........................4-0
Calella- Poble Sec ..................................... 2-2
Pomar- Cabrils ............................................ 3-1
El partit Molinos- Mataronesa (16a jorna-
da), que havia acabat en 2-3, ha quedat 
en 3-0 per decisió del Comitè de Comp.

Classificació 
Singuerlín  (-1 partit) i Young Talent (-1) 
39, Lloreda 37; MOLINOS 35; CIRERA (-1 ) 
34; Cabrils (-1) i LA LLÀNTIA 28; Santvi-
centí 27; Premià Dalt 25;, MATARONESA  
i Arenys Mar 24; Poble Sec 20; Vilassar 
Mar B 19, PLA D'EN BOET i La Salut 17; 
Pomar 15; Calella 14; ROCAFONDA 13.

19a jornada (27/28 gener)
LA LLÀNTIA- ROCAFONDA (DG 12:15 h)
MOLINOS- Calella (DG 12 h)
CIRERA-MATARONESA (DG 12:30 h)
Cabrils- PLA D'EN BOET (DS 18:15 h)
Dos derbis més
Segona setmana consecutiva amb dos 
derbis d'alt voltatge a La Llàntia i al 
camp dels Salesians (on juga de moment 
el Cirera). El Molinos també juga a casa 
davant un històric com el Calella.

AEiLL Cerdanyola és el 
campió d'hivern

14a jornada (21 gener)

AEiLL CERDANYOLA - Premià Dalt C  .... 3-3
Dosrius- MOLINOS B .................................. 2-2
JUVENTUS-MATARÓ ATH.  .........................4-1
Sant Pol B- JUVESPORT ........................... 2-2

Classificació final 1a volta
CERDANYOLA AEiLL 32; Premià Dalt C 31; 
Tiana 25;  ROCAFONDA B 24; JUVENTUS 
21; Alella 18; JUVESPORT 17; Pineda 13; 
Canet 12; Sant Pol B 11; MOLINOS B 10; 
MATARÓ ATH. 9; Dosrius, 4.

Aquest dissabte destaca el derbi entre 
AEiLL Cerdanyola i Juvesport a les 17 
hores al Camí del Mig.

Cirera i Molinos tornen a derrotar 
Pla d'en Boet i Rocafonda

3  UD CIRERA

0  PLA D'EN BOET

UD CIRERA: Jan Pol (Toni Rodriguez 
78'), Cristian R. (Ximillo 78'), Izar, 
Alberto (Isaac 78'), Peque, Yustos, 
Matas, Baba, Joel (Aleix 69'), Kaddour, 
Pol (Othman 68').
PLA D'EN BOET: Jairo, Elías (Marc 
Pérez 59'), Carlos (Liso 78'), Javi, 
Carrasco, Valencia, Vela (Cortés 59'), 
Reyes, Miquel (Marcial 78'), Eric (Moha 
68'), Moussa.

El Cirera va tornar a guanyar el derbi, jugat 
al Salesians, com havia fet a la 1a volta. 
L'equip groc va sortir amb força creant oca-
sions i Albertito va avançar-los a la mitja 
hora de joc. L'equip visitant va intentar la 
reacció, però el Cirera amb espais es va 
mostrar molt perillós i va sentenciar amb 
gols d'Izar i Pol, ja a la 2a part. En el tram 
final es va viure l'alegria del retorn del 
porter Toni Rodríguez un any i mig després 
del seu greu accident laboral.

Gran partit en el qual l'equip visitant va 
mostrar la qualitat de molts dels seus 
jugadors, amb experiència en categories 
superiors, però va acabar patint. Chennaki 
va avançar el Rocafonda, però el Molinos va 
remuntar abans del descans amb gols de 
Toni Martín i Héctor, i a la represa Bustos 
i Manrique van fer pujar dos gols més al 
marcador, que semblaven decidir el matx. 
Però amb els canvis va baixar el seu ritme i 
Marc Bou i Soufian van reduir diferències, i 
es van viure uns darrers 20 minuts de gran 
emoció.

Quarta Catalana

Gran victòria de l'equip arlequinat, que 
va demostrar el seu gran moment de joc, 
combinat amb una gran eficàcia davant de 
porteria, manifestada amb aquesta goleja-
da. Lianes i Cobos van marcar a la primera 
part, i Axel i Aitor ho van fer a la segona.

3  ROCAFONDA

4  MOLINOS

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel, 
Rosa, Almazán, Bermúdez (Youness 
58'), Chennaki, Aguila (Touré 66'), Den-
bo, Alhagie (Bou 58'), Soufian, Víctor.
MOLINOS: Ramos, Adrián, Abel Moreno 
(Marc 68'), Héctor, Artero, Roca, Bustos 
(Rubén Moreno 68'), Campos (Isra 58'), 
Toni Martín, Uri Martín (Manrique 46'), 
Sergio Cobo (Óscar 58').

2  LLOREDA

0  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Lloret, Hassan (Chama-
rro 71'), Llavero (Arafan 56'), Càmara, 
Jordi Cano, Vega (Kanteh 56'), Ibu, Je-
rreh, Salvia, Yusupha (Omar 56'), Said.

L'equip llantienc no va poder trencar la 
magnífica ratxa de l'equip badaloní, que 
porta vuit jornades sense perdre i s'ha 
enfilat a la part alta. Els locals van decidir 
el matx amb dos gols en un minut al tram 
final de la primera part.

Els dos derbis de la jornada van acabar igual que a la primera volta. | D. FERRER

4  MATARONESA

0  LA SALUT

MATARONESA: Marcos, Hidalgo (Koke 
77'), Cobos, Lianes (Axel 39') (Espín 
63'), Aitor, Beltran, Nogales, Miguel, 
Ibra (Cristian 84'), Fort i Badr.
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3A NACIONAL
Grup 1
L'Isur no afluixa i 
continua com a líder 
en solitari
15a jornada (20 i 21 de gener)
Lloret - Montcada ..................................5-6
Sant Cugat - Isur ................................... 2-3
Vacarisses - Arrahona ......................... 3-3
S. JOAN VILASSAR - Montsant ........... 2-4
Castellar - Ripollet ................................. 1-3
Lliçà d'Amunt - Fund. Esp. Grama .....3-4
SPALL MATARÓ - Vallseca ..................... 2-1
Arrels - PREMIÀ MAR ............................9-6

Classificació 
Isur, 33; Fund. Esp. Grama i Ripollet, 31; 
Montcada, 29; Arrahona, 26; Vacarisses i 
Montsant, 25; Vallseca i SPALL MATARÓ, 
24; Arrels, 22; Sant Cugat, 18; S. JOAN 
VILASSAR i PREMIÀ, 15; Lliçà d'Amunt, 14; 
Lloret, 9; i Castellar, 4.

16a jornada (28 de gener)
SPALL MATARÓ - Isur ......................... 11:45

2  SPALL CFS MATARÓ

1  ESTEL VALLSECA

SPALL CFS MATARÓ: Ivan Tejedor, Marti 
Sanchez, Pol Aledo, Alex Alvarez, Angel 
Robles, Adrian De Gea, Lluís Macias, Jesus 
Moreno i Javier Capilla.

Bon partit entre l’SPALL CFS Ciutat 
de Mataró i un rival directe com és 
l’Estel Vallseca, i que es va decan-
tar del costat mataroní,  atrapant 
al rival a la classificació.

El matx, que es va decidir amb  

tots els gols a la primera part, va 
ser vibrant i amb moltes ocasions 
per part dels dos conjunts, on va 
destacar l’actuació dels porters i 
la falta d'encert de cara a porteria.

El conjunt local no va ser 
rival per a l'Aliança Mataró, 
molt superior a la 1a meitat

El sènior del Futsal Aliança Mataró 
va jugar el seu primer partit de 
2018, i ho va fer sumant una nova 
victòria a La Floresta, davant el 
penúltim classificat. Els locals que 
lluiten per mantenir la categoria, 
tot i fer servir les seves armes van 
acabar cedint amb claredat davant 
un Futsal Mataró que es consolida 
en vuitena posició.

Els locals per tal d’anivellar el 
partit van plantejar un matx molt 

dur i amb moltes faltes i interrup-
cions, que no van donar resultat, 
doncs els mataronins dominaven 
al descans per 0 gols a 3. La sego-
na part va acabar de certificant la 
superioritat mataronina.

El Futsal Aliança goleja a la 
Floresta per començar bé el 2018

2A DIVISIÓ B
Grup 3
El Manresa continua 
líder tot i empatar
17a jornada (20 i 21 de gener)
Linyola - Dènia .......................................3-6
La Unión - Castelldefels ...................... 4-3
Floresta - ALIANÇA MATARÓ ............... 3-7
Hospitalet - CN Sabadell ................... 10-5
Pia Sabadell - Catgas "B" ....................5-1
Cerdanyola - Manresa ..........................6-6
CANET - Pallejà ....................................... 2-7
Barceloneta - Salou ..............................4-5

Classificació 
Manresa, 43; Pallejà, 37; Castelldefels, 
36; Hospitalet, 34; Pia Sabadell, 32; 
Catgas "B", 31; CN Sabadell, 28; ALIANÇA 
MATARÓ, 27; Salou, 25; Barceloneta, 19; 
Cerdanyola, 18; CANET, 17; La Unión, 14; 
Dènia, 12; Floresta, 9; i Linyola, 0.

18a jornada (27 i 28 de gener)
L'Aliança Mataró rebrà la visita del Canet 
aquest diumenge 28 a les 12:30h del 
migdia, en una nova edició del derbi 
maresmenc, separats ara per 10 punts. 
A la primera volta, el partit va finalitzar 
amb empat a 2 al marcador.

3  OLÍMPIC FLORESTA

7  ALIANÇA MATARÓ

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

L'equip de l'SPALL Mataró. | CEDIDA

Retroben el camí de la victòria

El Rugby Club Mataró cau derrotat 
a Torroella en un partit molt físic

Aquest diumenge passat el Rugby 
Club Mataró va perdre per 19-10 
al camp d'un dels rivals forts de 
la 1a Catalana, els "Senglars" de 
Torroella de Montgrí. D'aquesta 
manera, el club mataroní perd el 

Una acció del partit. | CEDIDA

lideratge quedant ara en tercer 
lloc de la lliga. 

El partit va començar de cara pels 
visitants, que van fer dos assajos, 
contestats per un dels locals i al 
descans el marcador estava 7-10. A 
la represa, els locals van sortir molt 
motivats i van aconseguir anotar 
dues vegades més en poc més de 
quinze minuts. Els maresmencs, 
amb la pressió de la remuntada, 
van cometre errors de mans, que 
van acabar deixant-los sense op-
cions d’acostar-se en el marcador. 
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Treuen un punt davant el tercer 
de la 1a Estatal

L'UEC LG Mataró va fer un 
bon partit davant el Sant 
Cugat B forçant el desempat

El dissabte l’UEC LG Mataró va estar 
ben a punt altra vegada de donar 
la sorpresa del campionat davant 
el tercer classificat. Va aconseguir 
avançar-se per 2 sets 1, però les 
vallesanes van poder remuntar i 
guanyar un partit que el CV Mataró 
els va complicar molt, tot i les mol-
tes baixes. Amb aquest punt l'equip 
d'Agustín Correa continua en 9è 
lloc, fora de la zona de descens.

Bàsquet | L'Uni Girona de 
Martínez i Buch, als quarts de 
l'Eurocup
Les mataronines Núria Martínez i Rosó 
Buch, que juguen a l'SPAR Citylift Uni Giro-
na hauran disputat aquest passat dimecres 
l'anada dels quarts de final de l'Eurocup 
davant l'equip italià de la Virtus Eirene 
Ragusa a Fontajau. A vuitens van eliminar 
l'Olympiacos després d'un gran 89-62 al 
partit de tornada.

Atletisme | Primers èxits de 
la temporada atlètica
Martí Varela (CA Laietània) va guanyar el 
bronze en el campionat de Catalunya sub-
23 de proves combinades en quedar tercer 
en heptatló (3793 punts). 
Hannah Ruiz (CAL) va participar amb la 
selecció catalana sub-18 al Cros d’Elgoibar 
quedant en 5è lloc.
Rosa M. Buscà (CAL) va saltar 12 m en 
triple salt en un control sent la 5a atleta 
maresmenca que ho aconsegueix.
Pau Rey (GA Lluïsos) va 
competir en el campionat 
d'Espanya sub-20 per 
clubs amb l'AA Catalunya 
en virtut del conveni 
entre els dos clubs. Va 
quedar segon en salt 
d'alçada amb un registre 
d'1,89 m.

Hoquei herba | Victòries dels 
equips de l’Iluro HC
Els dos equips de l’Iluro HC de 2a Catalana 
d’hoquei herba jugaven a casa i van guan-
yar. L’equip femení va guanyar per 3-0 l’AD 
Rimas i continua en el lideratge del grup 
amb 26 punts, 4 per sobre del 2n classificat, 
el Junior HC al qual visita aquest dissabte.
L’equip masculí va superar per 5-0 el Drac 
HC, cuer del grup, i l’Iluro és 2n amb 20 
punts a 7 punts del líder. El diumenge al 
matí juguen al camp del Sarrià que és 3r.

Tennis Taula| Torna la lliga 
Aquest cap de setmana torna la Divisió 
d’Honor de tennis taula per al Quadis CN 
Mataró que juga dos partits a casa. El dis-
sabte a les 17h rep el Huétor Vega granadí 
i el diumenge a les 11h rep el Badalona, en 
un partit important per tal de mantenir la 
tercera plaça, en zona de fase d’ascens.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

Schrenk, futur 
paralímpic

El nedador del CN Mataró va 
brillar en la categoria júnior 
entre més de 140 participants

Ariel Schrenk, el nedador del Centre 
Natació Mataró, va ser proclamat 
el millor nedador del Campionat 
d'Espanya AXA de promeses para-
límpiques de natació, per a neda-
dors menors de 18 anys, celebrat 
a la piscina Natzaret de València.

L'Ariel va aconseguir la prime-
ra posició en categoria  júnior i el 
premi al millor nedador entre els 
més de 140 participants. 

Després del gran paper a 
València, l'Ariel Schrenk es con-
solida com un clar aspirant a fer 
el salt a les competicions inter-
nacionals absolutes en la natació 
adaptada. 

El juvenil femení participarà a 
la Superlliga Jr. espanyola
Del 15 al 18 de febrer, l’equip juvenil 
del Club Volei Mataró, participarà a 
la Superlliga Júnior femenina que 
enguany es disputa a Sant Cugat. 
Una competició on participen els 
setze millors equips base de l'estat.

Els nois tornen a perdre
Nova derrota per 0-3 de l’equip mas-
culí a casa contra el Torredembarra, 
líder de la categoria, amb parcials 
de 23-25, 19-25 i 16-25.

Bon partit de les jugadores d'Agustín Correa. | DANIEL FERRER

Schrenck, en acció. | CEDIDA

Rosó Buch, a la Copa. | UNI GIRONA
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El seu objectiu és tonificar, enfortir 
i  definir la musculatura de tot el  
cos a través de la combinació de 
tècniques de musculació i exercicis  
fisioterapèutics que milloren en 
forma  la postura corporal. Fàcil, 
divertit i efectiu. Milloraràs la teva 
forma física. 

A Fitness Factory, les millors classes

BODY PUMP

BODYBALANCE™ és un programa 
d'entrenament inspirat en el Ioga, 
el Tai Chi i el Pilates. 

Millora la flexibilitat, la força i apor-
ta als que el practiquen una sensa-
ció de calma, harmonia i benestar 
molt positiva.

BODY Balance

És una disciplina  per enfortir i 
donar flexibilitat al cos mitjançant 
moviments de ball combinats amb 
una sèrie de rutines aeròbiques. 
Utilitza ritmes llatinoamericans, la 
salsa, merengue, la cúmbia, regga-
etón i samba. Es poden cremar de 
50 a 300 calories per sessió.

ZUMBa

Publirreportatge
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A Fitness Factory, les millors classes I fins a 12 disciplines diferents!

Combinació d'Arts marcials i tèc-
nica de boxa sense contacte físic. 

Els seus beneficis són l'augment 
de consum de calories i millora de 
la composició corporal a través de 
l'augment de tonificació muscular 
i resistència cardiovascular. 

BODY cOMBat

Nova disciplina que combina 'fit-
ness' i ball que et permet cremar 
més de 500 calories per sessió. 

És una disciplina divertida i in-
tensa, pensada perquè no notis 
el desgast físic de tan bé que t'ho 
passes ballant.

BODY sh'BaM

És un programa d'entrenament 
d'alta intensitat, que permet als 
músculs exercir la màxima força 
en una mínima quantitat de temps, 
la qual cosa la converteix en una 
de les disciplines més eficaces per 
cremar una elevada quantitat de 
calories i perdre greix.

hiit
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Nova etapa: 
Retorn a les 
essències
Text: Cugat Comas

 La Roser i en Rafel Tubau no ne-
cessiten presentacions, a Mataró. 
Són germans i han mamat xarcu-
teria de tota la vida, ja que la seva 
família tenia la cansaladeria Tubau 
del carrer de la Coma. A fi nals de 
mes tanquen una etapa i obren un 
nou establiment amb el qual tornen 
a les essències familiars, mantenint 
la fi delitat amb els productes de 
primera qualitat i el servei perso-
nalitzat. Adéu al local Pecats del 
carrer Nou i obertura de Tubau 
Xarcuters al carrer Sant Francesc 
d'Assís, vora Santa Maria.  

Tubau Xarcuters

taulataulaA taulataulataula
Tubau XarcutersTubau Xarcuters

taula
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Fidels a la màxima 
qualitat dels 
productes

A inicis de febrer obrirà el nou 
Tubau Xarcuters, situat al Carrer 
Sant Francesc d'Assís, just da-
vant de la placeta d'en Peric. 
Mantindran la xarcuteria selec-
ta, amb especial atenció als pro-
ductes nacionals de més qualitat 
que en molts casos els trobem de 
forma exclusiva. Els pernils, els 
ibèrics i els formatges seguiran 
conformant la columna vertebral 
d'una oferta en la que també tro-
bem menjars cuinats amb segell 
propi per emportar, llegums, pas-
tes, productes làctics de la busca-
da marca Armengol o producte 
fresc. Tubau Xarcuters, expliquen 
els dos germans, torna als orígens 
perquè accentua el seu caràcter de 
xarcuteria i aprofi tarà el nou local 
per mantenir les seves singulari-
tats: des de la zona específi ca de 
pernils de primera qualitat tallats 
a mà a la selecció de formatges o 
embotits. Si per alguna cosa són 
coneguts és per la qualitat del gè-
nere que venen. Els productes són 
buscats per ser de qualitat alta, els 
escollits per ocasions especials.

El nom de 'Pecats' no desapa-
reix de l'imaginari col·lectiu i 
es mantindrà per anomenar la 
zona apartada de degustació 
al nou establiment de Tubau 
Xarcuters. D'aquesta manera es 
convertirà en un racó agrada-
ble, ideal per a parelles o grups 
petits on poder escollir en quin 
moment del dia, sigui l'hora 
d'esmorzar, fer un brunch, dinar 
lleuger, berenar o sopar aviat 
amb productes de primera qua-
litat. L'espai Pecats, doncs, està 
pensat perquè sigui acollidor, 
recollit i agradable.

Degustació 
selecta al 
nou
ESPAI
PECATS

Els Tubau, doncs, volen realçar la 
seva essència de xarcuters de qua-
litat amb aquesta nova etapa en la 
que volen, al nou servei, poder ofe-
rir quelcom diferent. Mantindran 
aquells productes pels quals són 
més buscats i que elaboren ells 
mateixos, com les pizzes artesa-
nes o els plats cuinats.

La zona de degustació
Tubau Xarcuters vol seguir sent un 
espai acollidor on esmorzar, pren-
dre quelcom, fer un brunch, un 
berenar o un sopar més informal. 
Recolzant-se en la seva selecció de 
vins de qualitat o cerveses arte-
sanals, accentuant la seva aposta 
pels entrepans i les tapes de més 
qualitat. Anticiparan els horaris 
per poder oferir, ja a primera hora, 
els millors esmorzars de la zona 
de Santa Maria i el Centre. La de-
gustació serà de freds de la màxi-
ma qualitat: un espai informal on 
degustar sempre el millor gènere. 
Recordin el seu Espai Pecats –així 
hereten el nom de l'establiment 
que ara deixen enrere– per fer-hi el 
millor vi a copes, caves o cerveses. 
El seu assortit de formatges, per 
exemple, se'n va més enllà de la 
seixantena de referències. 

El nom de 'Pecats' no desapa-
reix de l'imaginari col·lectiu i 
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CONCURS

@ampg069
"riquíssim plat a la vora del mar 12.1 "

@yotambienmecuido
"Festival de frutas colorido y delicioso"

@doblefi nito_
"Empanada de tonyina amb pasta de full." 

@piscolabis_deldia

"Ensalada de tomate, aguacate y atún." 

#totataula

Aquesta setmana, tenim quatre premis més!!

Menú de nit per a dues persones a 
Portobello. Port de Mataró s/n.

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

Tast de pernil i 
formatges per 
a 2 persones a 
Pecats. C/ Nou, 21 
(Mataró).

1

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

2

3 4

riquíssim plat a la vora del mar 12.1 "

@doblefi nito_

Festival de frutas colorido y delicioso"

@piscolabis_deldia

@yotambienmecuido

taulataulaA

 Guanya el premi de MUETA  Guanya el premi de PATI GUANYABENS 

 Guanya el premi de LA BURGUESA  Guanya el premi de PECATS 

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

instagram i etiquetar-los amb #totataula.
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Pitets a punt:
És temps de calçotades!
La calçotada és un àpat col·lectiu amb amics o fami-
liars que se celebra, millor a l’aire lliure, sempre a finals 
d’hivern entre gener i abril, coincidint amb l’època de 
màxima esplendor dels calçots.

Port de Mataró, part alta.

 937 96 39 49

EL PLAT

BACALLÀ A BAIXA
TEMPERATURA
AMB TOMÀQUET
SEC I FORMATGE
GREC

RECOMANAT PER:

Tast de pernil i 
formatges per 
a 2 persones a 
Pecats. C/ Nou, 21 
(Mataró).

Ingredients
- 15 o 20 calçots cuits, que ens hagin sobrat d'una calçotada.
-  6 ous  -  100ml de crema de llet
-  Sal i pebre.

Preparació
1. Netegem bé els calçots, traient tot el que queda brut del foc
2. A trossets els posem en un bol amb els sis ous batuts una mica 
i la crema de llet i  en fem puré amb la batedora.
3. Salpebrar al vostre gust. 
4.Untem un motlle de silicona amb mantega fosa i s'hi aboca la 
barreja.
5. Al forn, al bany maria, a 200º, uns 35 minuts.
6. Ho refredem, traiem del motlle i posem al plat amb una cu-
llerada de salsa de calçots. *recepta de nototsonpostres.cat

 Els calçots o ceballots són una 
varietat de cebes tendres, cebes 
poc bulboses i més suaus que es 
calcen a mesura que creixen, i que 
es mengen escalivats. Sobre l'ori-
gen del calçot hi ha diverses versi-
ons però la més coneguda és la que 
atribueix a en Xat de Benaiges, un 

La
RECEPTA

QUE NO FALLA

PASTÍS DE CALÇOTS

camperol que va viure a Valls a la fi  
del segle XIX, la invenció d'aquest 
cultiu i la seva ingesta.

De Valls al món sencer:
La calçotada ha esdevingut una 
festa gastronòmica coneguda ar-
reu de Catalunya. Els calçots es 
mengen habitualment durant els 
mesos de gener, febrer i març, es 
couen i es consumeixen acompa-
nyats d'una salsa típica, la salvit-
xada o romesco.
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

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

El corredor del laberinto  
 12:00  16:25  19:20  22:15  00:00           [dv.-dg. + dc.] 18:00  21:00

C'est la vie  16:00  19:05  21:40           [excepte dl.] 12:10

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

Los archivos del Pentágono 
 15:00  18:10  20:10  22:35  01:00          [ds.] 12:00         [VOSE] 12:20

Tres anuncios en las afueras 12:00  16:30  19:00  00:45
 [excepte dm.] 21:30         [dm. VOSE] 21:30        [VOSE] 12:20

El extranjero [dl.-dm. + dj.] 19:00

El instante más oscuro 00:00         [dl.-dm. + dj.] 21:30

The jungle bunch 16:00             [En català] 12:15

Insidious: The last key 20:30  22:45  01:00

Que baje Dios y lo vea [dv.+dl.-dj.] 16:00              

El gran showman 16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Jumanji 01:00 [exc. dl.] 12:10  16:30  19:00  21:30  [dl.] 17:00  22:35  

Star Wars 8 12:00  16:00  19:00  22:00  00:00             

Perfectos desconocidos 
 15:50  18:15  20:25     [excepte dl.] 22:35        [excepte dm.] 22:45

Thi Mai      16:00  22:45  01:00    Mazinger Z 17:00  [dg.] 12:15

Coco       12:15  16:00  18:15          Ferdinand 12:15  16:00  17:55

Wonder                 12:10            Dando la nota 3 20:40

Sola en casa        16:00         Molly's game 00:10

Holandés errante (òpera)  [dl.] 19:30

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

Tadeu Jones 2 - El secret del rei Mides 

 16:00  17:30  19:00 (28 gen.) 

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

Wonder Wheel 18:00 (27 i 29 gen.)    20:00 (27 i 29 gen.) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

El corredor del laberinto  16:15  18:00  19:15  22:00

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

Los archivos del Pentágono 16:00  18:15  20:15  22:30

Thi Mai 16:00

El instante más oscuro 22:20

El extranjero 22:30

Insidious 4: The last key 18:30  20:30  22:40   [dv.+dl.-dj.]22:30

El gran showman 18:15  20:15     [dv.+dl.-dj.] 18:10

Dando la nota 3 16:00

Ferdinand 16:30              [dv.+dl.-dj.] 18:00

Jumanji: Bienvenidos a la jungla 16:00  18:00  20:15

Star Wars 8 20:45

Coco 16:15  18:15       [dv.+dl.-dj.] 18:30

Perfectos desconocidos 20:30  22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 “120 pulsaciones por minu-
to” del francès Robin Campillo, 
Gran Premi del Jurat del Festival de 
Canes, és un colpidor i intens fi lm 
de record històric sobre l’activis-
me gai francès als noranta, centrat 
en la branca parisenca del movi-
ment Act Up, contra els estralls de 
la SIDA. El mateix cineasta havia 
estat militant d’aquesta organitza-
ció, i que procura transmetre tota 
l’energia d’aquell moment crucial. 

És un fi lm sincer i corprenedor 
que combina perfectament discurs 
i emoció. Un fi lm que conjuga re-
partiment coral amb història per-
sonal, individualitzant l’alegria, 
l’energia i l’empenta com el dolor, 

Batec polític

el patiment i el dol. Un fi lm que 
contempla la joia de viure i l’es-
perit irredempt de lluita com els 
efectes tràgics de la malaltia amb 
el deteriorament dels cossos, fi ns 
l’agonia i la mort.

El fi lm de Campillo, que dóna 
com a resultat una bona classe de 
cinema militant, sobresurt també 
per un extens i cohesionat repar-
timent conformat per actors joves 
del cinema francès com Arnaud 
Valois, Antoine Reinartz, l’argentí 
Nahuel Pérez Biscayart i on par-
ticipa, també, Adèle Haenal –la 
noia protagonista de “Una chica 
desconocida”(2016) dels germans 
Dardenne–. Joan Millaret- AMIC

  

Pregunta de la setmana
Per quin film va rebre el primer 
Òscar Meryl Streep?

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

Resposta del núm. 1803
"Ocho apellidos vascos"

Guanyadors:
· Daniel Gonzáles de la Aleja G.
· Ramon Costa Codina

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Crítica de “120 pulsaciones por minuto”
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Cinemes Les estrenes núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018

CALL ME BY YOUR NAME

Un jove de disset anys es passa l'estiu 
relaxat a la casa de camp dels seus pa-
res. L'arribada de l'ajudant americà del 
seu pare canvia el seu estat d'ànim i, 
a mesura que avança l'estiu, l'atracció 
mútua és cada vegada més potent. 
Direcció:  Luca Guadagnino
Intèrprets: Timothée Chalamet,  Armie 
Hammer,  Michael Stuhlbarg

EL CORREDOR DEL 
LABERINTO

Es tracta de la tercera part de la saga en 
la que el seu protagonista no pot confiar 
en CRUEL. Després de tancar-lo en un la-
berint i abandonar-lo en el desert, haurà 
de passar la prova final. 
Direcció: Wes Ball
Intèrprets: Dylan O'Brien,  Kaya Scode-
lario,  Katherine McNamara
142min

EL PASAJERO

Durant el trajecte de tornada a casa en 
tren, un home de negocis casat coneix 
una passatgera misteriosa. De sobte es 
veurà en mig d'una conspiració criminal 
que amenaça de posar en perill la vida 
dels qui s'estima. 
Direcció: Jaume Collet-Serra
Intèrprets: Liam Neeson,  Patrick Wil-
son,  Vera Farmiga
105min

TRÍO. LA BÚSQUEDA DEL 
SANTUARIO SAGRADO

Durant segles, moltes persones han bus-
cat el llegendari Santuari de Sant Olav. 
Tres joves es proposen trobar-lo però 
els caçadors de tresors s'interposaran 
al seu camí. 
Direcció: Eva Dahr
Intèrprets: Naomi Hasselberg Thorsrud,  
Bjørnar Lysfoss Hagesveen
77min

EL HILO INVISIBLE

Un modista londinenc, el qual 
s'encarrega de vestir a la reialesa brità-
nica, coneix a la jove Alma i s'enamoren. 
Ella es converteix en la seva musa i 
amant i la seva vida planificada i estruc-
turada passa al caos. 
Direcció: Paul Thomas Anderson
Intèrprets: Daniel Day-Lewis,  Lesley 
Manville,  Vicky Krieps
130min

AMITYVILLE: 
EL DESPERTAR

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

130min
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de les escoles bressol de titularitat 
municipal. És per això que dema-
nen el pagament de les quanti-
tats ja justifi cades i acceptades, 
tot denunciant que l'impagament 
ha perjudicat les famílies i a les 
fi nances municipals.

Més demandes
Cal destacar que ja hi ha dos 
Ajuntaments, el de Cornellà i 
l'Hospitalet de Llobregat, que 
van demandar judicialment al 
Departament per rebre l'import 
per part de la Generalitat. En amb-
dós casos el TSJC va donar-los la 
raó amb sentència condemnatò-
ria contra la Generalitat a la qual 
obliga a satisfer les obligacions 
que havia contret. | L.M.

 El Ple de l'Ajuntament de ge-
ner va aprovar per unanimitat una 
proposta de resolució del Partit 
Popular de Catalunya –presen-
tada amb el suport dels grups 
municipals d’ICV-EUIA, C's i 
VOLEMataró– per denunciar el 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya pels 
incompliments en el fi nançament 
de les escoles bressols municipals 
de Mataró. El Ple va acordar així 
que els serveis jurídics de l'Ajun-
tament iniciarien els tràmits per 
presentar una demanda contra 
el Departament d'Ensenyament.

En concret, aquest Departament 
ha incomplert des del 2011 els 
acords signats amb les entitats 
municipalistes per al fi nançament 

La demanda de l'Ajuntament emula altres ciutats i 
ve motivada pels incompliments en el finançament

Demandaran la Generalitat 
per les escoles bressol

 El grup municipal de CiU va pre-
sentar al Ple Municipal de gener 
una proposta de resolució que de-
manava que la ciutat se sumés a la 
commemoració de l’Any Pompeu 
Fabra aquest 2018. La proposta 
va ser aprovada per unanimitat 
i contemplava la creació d’una 
taula de treball perquè l’Ajunta-
ment organitzi, conjuntament 
amb el Consorci de Normalització 
Lingüística i la Xarxa Municipal 
de Biblioteques, actes i esdeveni-
ments per celebrar l’Any Pompeu 
Fabra. Des de CiU van demanar 
sumar-se a aquesta commemora-
ció perquè consideren que és una 
de les personalitats que més ha fet 
per la dignifi cació de la llengua 
catalana i que, tenint en compte 
els moments pels quals travessa la 
llengua, cal que la commemoració 
traspassi les parets de la biblioteca 
i esdevingui una commemoració 
de tota la ciutat. 

100 anys de la Gramàtica 
Durant el 2018 se celebren de ma-
nera conjunta el 150è aniversari 
del naixement de Pompeu Fabra 
i els 100 anys de la publicació de 
la Gramàtica Catalana Normativa. 
Aquesta és l'obra principal de 
Fabra. | L.M.

Es crea una taula de treball 
que n'organitzi els actes 

Mataró se suma a la 
commemoració de 
l’Any Pompeu Fabra

La proposta aprovada va ser iniciativa del PP

Suport a l'Any Fabra  Arxiu 

 Daniel Ferrer 

2

Dos municipis catalans, 
Cornellà i l'Hospitalet, van 
ser els primers de denun-
ciar aquest àmbit

1

Barcelona ha aprovat ser 
la tercera ciutat que se 
suma a la reclamació per 
aquest finançament

Ciutat núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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Sinergia, un dels grups becats

L'any 2017, un total de 31 grups de música diferents 
van gaudir de les Ajudes a la Creació 2017 de Cases 
de la Música. Aquesta organització engloba cinc Cases 
de la Música: la de Terrassa, de Manresa, d'Hospitalet, 
de Salt–Gironès i la nostra, la de Mataró. La convo-
catòria a la beca va estar oberta durant el mes de 
febrer i anava adreçada a músics i formacions no-
vells o emergents. Segons explica en Pol Ducable, 
coordinador d'activitat de la Casa de la Música de 
Mataró, s'hi van presentar 253 grups i artistes de 
tot Catalunya, una trentena dels quals van obtenir 
l'ajuda que més s'adequava a les seves caracterís-
tiques. Cal dir que tot i que cadascuna de les Cases 
de la Música havia fet en el passat les seves con-
vocatòries, era la primera vegada que es feia una 
convocatòria conjunta.

Les ajudes de les beques del 2017, que es re-
peteixen de cara al 2018, es presenten dividides 
en diverses tipologies en funció del que Cases 
de la Música considera més adient per cada for-
mació, totes elles a cost zero pels benefi ciaris. 

Les Cases de la Música convoquen la se-
gona edició de les Ajudes a la Creació 
2018 de Cases de la Música, un progra-
ma per donar suport a músics emer-

gents a la que s'hi poden presentar els grups 
musicals fi ns al 16 de febrer. Les ajudes són di-
verses i van enfocades a les necessitats de cada 
nova formació musical: des de la producció de 
càpsules audiovisuals, l'assessorament per millora 
els directes o la gravació de maquetes, passant 
per la participació en el Mercat de la Música 
Viva de Vic o la Fira Mediterrània de Manresa.

Nous horitzons
 musicalsREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Cedides

Fins al 16 de febrer està oberta la segona 
convocatòria de les beques de les Cases de la 
Música per als grups novells

Tot reportatge beques CMP.indd   2 24/01/2018   12:49
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Tres dels grups 
becats del 2017

Ducable explica que “tots els grups escollits han de 
tenir un projecte ben resolt” o una proposta amb 
projecció. També es fi xen en “l'ús de les xarxes so-
cials que fan, el recorregut que tenen i el que creiem 
que poden tenir”, entre altres criteris.

Les ajudes són les següents: per a l'enregistra-
ment en estudi, per a la producció de directes, per 
a la creació de càpsules audiovisuals i, per últim, 
per participar en escenaris de Casa de la Música al 
Mercat de la Música Viva de Vic (MMVV) i a la Fira 
Mediterrània de Manresa. El jurat de cada edició va-
lora bàsicament la potencialitat i projecció futura de 
les formacions musicals, així com el possible impacte 
que pot tenir cadascuna de les ajudes en la carrera 
del grup o artista.

Els mataronins i maresmencs

De tots els grups benefi ciats l'any passat, més d'una 
trentena, cal destacar les sis bandes de Mataró i ro-
dalia que van rebre algun dels ajuts de les Beques 
de les Cases de la Música. En primer lloc, la jove 
formació mataronina System Beat, ha pogut gau-
dir de l'enregistrament de maquetes. Golíat és una 
altra de les bandes mataronines becades, en aquest 
cas per poder produir càpsules audiovisuals amb 
els seus temes. Aquesta beca ofereix els mitjans 
tècnics i professionals necessaris per poder crear 
el material audiovisual que després els servirà per 
promocionar-se. En tercer lloc, Tiger Mosquito és 
una banda mataronina que també va rebre la beca 
per a la producció de càpsules audiovisuals. Sinergia 
és la darrera formació mataronina, aquesta selec-
cionada per a les ajudes de producció de directes. 
En aquest cas, els becats tenen l'oportunitat de 
treballar aspectes tècnics, escènics i musicals per 
millorar el seu directe.

A més d'aquests quatre grups, cal destacar també 
el cantautor Fèlix Cuc d'Arenys de Mar, que també 
va rebre ajudes per a la producció de càpsules au-
diovisuals, i la formació Ofi ura de Cabrera de Mar, 
seleccionada per a la producció de directes.

Després de fer una radiografi a completa del 
projecte de les Ajudes a la Creació de Cases 
de la Música, descobrim el testimoni de tres 
bandes mataronines que se n'han benefi ciat 
i com ho han fet.

Amb la beca es creen 
sinèrgies que ajuden 
a tirar endavant els 
projectes”

System Beat (electrònica)

“Ara fa un any que ens vam apuntar a diverses de 
les beques que ens podien donar i ens van conce-
dir la d'enregistrament de maquetes”, explica Martí 
Cano, membre de System Beat. Fa unes setmanes 
van gravar els dos temes que contindrà la maqueta i 
afi rma que molt aviat ja es podran escoltar. Gràcies 
a la beca, que els oferia un pressupost a disposar per 
a gravar els temes, han pogut enregistrar-los en un 
estudi de Barcelona. Un cop van tenir els instruments 
acústics i les veus gravades, van passar les pistes 
a dos estudis internacionals diferents que podrien 
treballar-los amb profunditat. “El nostre productor i 
company de grup Miguel Zamarripa ha anat a París 
i Amsterdam per mesclar els temes mantenint el 
nostre estil”, destaca Cano.

“Estem molt agraïts que ens hagin donat aquesta 
beca i que les ofereixin a molts grups nous com nos-
altres”, afi rma. Des del seu punt de vista, gràcies a 
aquesta beca els grups novells que sovint no tenen 
els recursos per gravar o tenir assessorament pels 
directes, tenen una oportunitat de primera. Cano 
també destaca que amb la beca es creen sinergi-
es amb els professionals de les Cases de la Música 
“que ajuden a tirar endavant molts més projectes”.

Reportatge
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Ofiura (indie tropical)

Els membres d'Ofi ura es proposen millorar la seva 
posada en escena però encara no han executat la 
seva beca per problemes de temps. Ja tenen clar 
que qui els ajudarà en la producció del seu nou 
directe serà el director artístic Abel Coll. “La beca 
intenta ajudar a millorar el directe a tots aquests 
grups que comencen i que tendeixen a centrar-se 
molt en l'instrument i en gravar les cançons, però 
no es fi xen en la importància de la posada en esce-
na”, afi rma Blai Carandell, cantant d 'Of iura . 
Considera que el públic “no es fi xa 
tant en el so, sinó en quin espec-
tacle estan veient” i que gràcies a 
aquesta ajuda podran millorar-ho.

Segons Carandell, és molt comú 
que molts músics fallin en elements 
com l'expressió facial, el movi-
ment, la manera de connectar amb 
l'instrument, amb el públic, etc. 
Amb aquesta ajuda es poden mi-
llorar aquests aspectes, així com 
descobrir l'ordre de les cançons 
adient per fer un bon directe o 
saber com enganxar entremig 
de cada cançó.

Golíat (metal)

Golíat és la formació mataronina que va rebre l'aju-
da de la producció de càpsules audiovisuals per 
promocionar els seus temes. En el seu cas, ja van 
posar en pràctica l'elaboració de les càpsules i ja les 
han presentat. “Ens van donar a escollir entre fer 
una gravació en directe multi càmera al Clap d'un 
concert o fer un vídeo en directe en 360 graus en 
playback”, explica Marçal Sesé, membre del grup de 
música. En el seu cas van escollir la segona opció, 
que ofereix un vídeo com si fos “una mirada real 
en el que es pot veure tot el que està passant en 
l'espai”. Cases de la Música els van oferir el material 
necessari i un tècnic que ho gravés tot, a més de la 
posterior edició del vídeo en 360 graus.

Com que no els agradava fer-ho amb playback, i 
dos dels membres del grup són tècnics de so, van 
optar per gravar també la música en directe. “Vam 
preparar el local d'assaig, que és un espai molt bo-
nic, i ho vam gravar”, relata Sesé. Ara fan servir les 
càpsules com a material promocional i per presen-
tar el tipus de concert i de directe que ofereixen. 
Des de Golíat agraeixen a Cases de la música que 
“posin en marxa aquesta iniciativa per donar su-
port a la cultura”.
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Cinc anys de Xammar Fisio-Esport-Pilates
El centre va celebrar el diumenge 14 el seu aniversari amb un vermut amb música 
en directe i un espectacle de màgia

Empreses: Laia Mulà 

 Xammar Fisio-Esport-Pilates 
és un centre de referència en el 
benestar i la salut de Mataró i la 
comarca que ja fa cinc anys que 
ofereix els seus serveis. Per ce-
lebrar-ho, va organitzar un gran 
vermut en el seu centre, situat a la 
Baixada de les Espenyes, el passat 
diumenge dia 14. Amb un especta-
cle de màgia inclòs i un gran pho-
tocall, els clients i professionals de 
Xammar Fisio-Esport-Pilates van 
celebrar el seu cinquè aniversari 
amb una assistència d'unes 350 

persones. A l'acte hi van assistir 
diversos esportistes i personali-
tats de Mataró com, per exemple, 
l'alcalde David Bote.

Dins dels actes de l'aniversa-
ri, van presentar el nou servei de 
dietètica i psicologia de Xammar, 
un servei de psiconutrició molt 
innovador.

Els millors serveis
El centre compta amb un equip 
prestigiós de professionals de la 
fi sioteràpia, osteopatia i professors 
de Pilates i de preparació física. 

Enfocats en el tracte personalit-
zat i la cerca de la més elevada 
qualitat, Xammar intenta oferir 
“una visió integral amb el Pilates 
i els entrenadors personals”, expli-
ca Julián Casanovas, de Xammar 
Físio-Esport-Pilates. “Una de les 
nostres màximes és treballar amb 
qualitat i ser efi cients i efectius”, 
relata Casanovas.

El centre està especialitzat 
a tractar esportistes i per això 
compta amb fi sioterapeutes vin-
culats amb el tenis i la natació 
sincronitzada.

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

Lampisteria en general 609 305 272

Deu anys donant sang al Col·legi Valldemia
Els alumnes de quart de primària organitzen una nova campanya el 
pròxim diumenge 4 de febrer sota el lema Dona sang, dona somriures

Iniciatives: Redacció-

 La desena edició de la jorna-
da de Donació de Sang 2018 del 
Col·legi Maristes Valldemia tin-
drà lloc el diumenge 4 de febrer 
al matí, entre les 10h i les 14h. La 
campanya porta l'eslògan 'Dona 
sang, dona somriures' i espera 
conscienciar sobre la importància 
de donar sang. 

Conviden a tots els ciutadans 
de Mataró a participar de la dona-
ció i a participar de les activitats 

organitzades per l'AMPA del centre 
per celebrar el Dia de les famílies.

Un projecte dels alumnes
Aquesta campanya està inclosa 
dins el Projecte interdisciplinari 
que els alumnes de 4t de primària 
realitzen durant el segon trimestre 
del curs. Amb el projecte espe-
ren que els alumnes descobreixin 
el funcionament de l'aparell cir-
culatori, coneguin i organitzin la 
Campanya de donació en el centre, 
recullin les dades de les donacions 

i extreguin les conclusions perti-
nents. Per tal de donar a conèixer 
la iniciativa han enregistrat una 
falca radiofònica que s'ha emès 
per Mataró Ràdio i han elaborat 
el logo, l'eslògan, els cartells pu-
blicitaris i les cartes adreçades a 
diversos col·lectius que podrien 
ser donants.

Des del centre esperen que la 
campanya tingui un ressò el més 
ampli possible i comptin amb la 
participació del màxim nombre 
de persones de la ciutat.

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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Amb Empenta

El llibre de Les Santes,
per a tots els públics
Aquest dissabte a la tarda presenten el llibre 'No n'hi ha 
prou!', de l'Associació ...i15! i escrit per Dani Àlvarez

Iniciatives: Laia Mulà

  Tots aquells amants de la Festa 
Major de Les Santes que no puguin 
esperar els sis mesos que enca-
ra queden per l'edició del 2018, 
poden començar a fer boca amb 
el nou llibre 'No n'hi ha prou!'. 
Escrit per Dani Àlvarez, la publi-
cació no va enfocada a un públic 

infantil, sinó a tots els públics. La 
presentació de 'No n'hi ha prou!', 
de l'Associació Cultural ...i15!, tin-
drà lloc el dissabte 27 de gener a 
les 6 de la tarda a la sala d'actes de 
Can Marfà Gènere de Punt, l'espai 
on actualment dormen les fi gures 
de la ciutat a l'espera de tornar a 
protagonitzar les cercaviles.

L'Associació Cultural ...i15! es 
proposa celebrar que només fal-
ta mig any per a la nova edició de 
Les Santes 2018 presentant aquest 
nou llibre. Cal destacar que l'as-
sociació edita materials de suport 
i pedagogia a la Festa Major des 
de l'any 2003.

Les figures
Dani Álvarez, l'autor del llibre de 
Les Santes 'No n'hi ha prou!', afi r-
ma que la publicació contribu-
eix a donar a conèixer les fi gures 
institucionals de la ciutat com 
són, per exemple, la Momerota, 
les Diablesses, l'Àliga o la Família 
Robafaves, entre altres colles. El tí-
tol de la publicació prové del clam 
que els mataronins i mataronines 
repeteixen any rere any durant la 
Festa Major per tal que les fi gures 
no parin de ballar. Per a l'elabora-
ció del contingut del llibre, l'autor 
s'ha documentat fent recerca de 
materials als arxius de la ciutat.

Col·laboracions mataronines
El llibre compta amb el pròleg de 
Lluís Hugas i la col·laboració d'An-
na Cabot en la correcció lingüística 
i d'estil, de Nicolau Guanyabens, 
historiador mataroní, i de Pau 
Benítez i Jaume Punsola, músics i 
experts en les músiques de Mataró.
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Les residències de Gent Gran centren  
la tercera 'Jornada Vella Terra' 
El TecnoCampus acollirà una nova edició d'aquestes jornades que parlaran  
dels models d'habitatge alternatiu en les llars per la tercera edat

Empreses: Laia Mulà

 Torna una nova edició de la 
Jornada Vella Terra, en aquest 
cas la tercera, organitzada per 
la Fundació Privada Vella Terra. 
Enguany la jornada se centrarà 
en el futur de les residències i en 
els nous models d'habitatge al-
ternatiu a les residències. 

Amb Jordi Muñoz, Daniel López 
i Maria Pia Barenys, tres ponents 
de primer nivell, la jornada tractarà 
sobre el model de residències, els 

canvis que està vivint i el possible 
futur que els espera. La jornada tin-
drà lloc el dia 8 de març entre les 9h 
i les 14h a l'Auditori Tecnocampus 
de Mataró. Per participar-hi cal 
inscriure's amb anterioritat a tra-
vés del formulari disponible a la 
pàgina de la Fundació Vella Terra 
(fundaciovellaterra.org) i cal des-
tacar que les places són limitades.

Durant la III Jornada Vella Terra, 
els seus assistents descobriran en 
primícia les primeres conclusions 

de la proposta d'un Nou Model 
de Residència per a la gent gran 
que han elaborat professionals 
d'àmbits públics com l'Ajunta-
ment de Terrassa i el de Mataró, 
i privats com, per exemple, de la 
Fundació Salut i Envelliment - 
UAB, Alzheimer Cat. Fundació, 
la Fundació Bellaterra, Xarcom, 
EIMA, entre altres. Durant les jor-
nades els professionals també 
compartiran un conjunt de bo-
nes pràctiques transformadores.

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dis-
ponemos 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  

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.  

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edifi cable para promoción de 
viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabili-
dad para Ud. Máxima seriedad 
y discreción demostrada. Pago 
inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, 
naus industrials. Opcions de com-
pra. 607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA 
tv, micro, nevera, internet, dret 
a cuina. Zona privilegiada. 
639.703.037
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69 
ALQUILO HABITACIÓN grande 
con derecho al resto de vivi-
enda. Terreno. Zona tranquila. 
Urbanización (Argentona). 275€. 
615.170.534
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
650.910.205
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande, fácil acceso. 
639.642.970.
TRASPASO BAR CLIENTELA fi ja, 
facturación demostrable. Zona 
centro. 659.356.463 Buen precio.
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TREBALL

¿ERES COMERCIAL  y estás 
buscando nuevas oportunidades? 
En Migastone, www.migastone.
es, empresa leader en Apps para 
Móviles, un mercado de presente, 
futuro y en fuerte expansión, 
te ofrecemos la posibilidad de 
colaborar con nosotros. Ganancias 
por encima de la media en 
nuestro mercado. 650.708.260 o 
mail mataro@migastone.es
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
PELUQUERíA EN MATARÓ necesita 
ayudanta. Teléfono 615.939.839
BUSCO COSIDORA QUE treballi 
desde casa o taller amb màquines 
overlock plana i recubridora. 
Trucar 656.909.282 Isa.
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, 
plancha. Mataró. 632.120.122
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidar 
mayores, niños. 680.188.710
BUSCO TRABAJO CUIDAR personas 
mayores día/noche. 632.504.740
SE OFRECE CUIDADOR personas 
mayores. Referencias. Experiencia. 
627.320.868
M'OFEREIXO PER REALITZAR 
gestions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Interna o por horas. 663.583.716
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores. 632.194.086
BUSCO TRABAJO FIN de semana y 
noche. Cuidado personas mayores. 
Experiencia. 637.263.838

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO interna. 
653.859.869
SENYORA RESPONSABLE BUSCA 
feina neteja i planxa. Bones 
Referències. 646.268.814

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa 
el cant a la teva cerimònia. Fes 
que aquest dia tan especial sigui 
inoblidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen 
botones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. 
Un bon equip de professionals al 
millor preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment 
i  abri l lantats.  Pressupost 
sense compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañ i ler ía ,  e lectr ic idad , 
fontaner ía ,  gas,  p intura . 
Económico 670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
698.645.233 WhatsApp

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

PINTOR EXPERIENCIA y seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco. Tel 
672.802.951
ALARMAS ANTI-OKUPAS Y 
ladrones. Protege tu hogar y 
tu negocio. Presupuestos sin 
compromiso. Somos profesionales 
661.451.812
PINTOR. 642.606.471
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes  acabados te l . 
629.988.598

CLASSES

BUSCO PROFESSOR PARTICULAR 
per donar classes d'accés a 
l'universitat. Tardes. 609.840.940

VARIS

OFREZCO VIÑA, 1,5ha a recuperar, 
cultivar y explotar en veinat de 
Mata. Contactar por mail: ernes-
tothielen@gmail.com

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 
chica japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
MASSATGISTA GUAPÍSIMA MATARÓ 
625.555.824
NINA, SENSUAL VENEZOLANA, 
cariñosa y complaciente "especial 
griego profundo" 631.078.264
TRAVESTI ÁNGELA, venezolana, 
cachonda, versátil, fiestera, 
b e s u c o n a ,  d o t a d í s i m a , 
complaciente 632.081.686
LORENA 28 AÑOS, atractiva, 
dulce... salvaje en la cama!! 
698.359.037
CHICA SEXY OFRESE sus servicios. 
Discreto. A partir de 25€. Llámame 
632.941.685
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21  años. 
631.129.242

PROFESSIONALS

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
RECOGIDA DE MUEBLES gratis. 
WhatsApp 699.289.411 
PINTOR PRESUPUESTOS AJUSTADOS. 
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

Econòmics núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer del 2018

 EL TOT 1805.indd   8 24/01/2018   18:24



Oferta válida hasta fi n de existencias.Oferta válida hasta fi n de existencias.

por sólo

Mueble lacado en blanco mate, 
4 cajones con freno, encimera 
cerámica desplazada
y espejo liso. 

También disponible en 120cm
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Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, 
4 cajones con freno, encimera 4 cajones con freno, encimera 4 cajones con freno, encimera 4 cajones con freno, encimera 4 cajones con freno, encimera 4 cajones con freno, encimera 4 cajones con freno, encimera 

370€

NOVEDAD!

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es
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Cine Nuria: el grup a seguir aquest 2018
El duet maresmenc actua aquest dissabte a l'Espai F del Foment en un concert 
d'Aiguamoll Records que també comptarà amb Decepción Cromática

Música: Redacció

 Cine Nuria és, sens dubte, un nom la mar de ma-
taroní. On ara s'alcen un generós complex de pisos i 
un supermercat s'hi trobava la sala d'on van agafar el 
nom el duet conformat per Fernando Herrero i Laura 
Bellostas. Pels vells, doncs, Cine Nuria seguirà sent 
el nom d'una de les sales que hi havia a dins de la 
ciutat abans que la crisi concentrés la major part de 
l'oferta cinematogràfica a Mataró Parc. Cine Nuria 
és el nom del grup i Cine Nuria també és el nom del 
disc de debut que hi presentaran. El concert d'aquest 
dissabte a les 20h a l'Espai F (al Foment) és una nova 
mostra del múscul creatiu d'Aiguamoll Records, un 
dels segells que més està remant per tirar endavant 
l'escena musical independent de casa nostra.

Amb Herrero a la guitarra i Bellostas a la veu i el 
teclat, Cine Nuria és una ració de pop senzill i càlid, 
amb pinzellades electròniques i melodies carregades 
de nostàlgia dels 80 i els 90. Aquest embolcall melan-
còlic que recobreix la proposta és altament seductor 
pel públic. Segurament la proposta és incipient, ja 
que el primer EP són quatre talls, però l'àlbum ja 
ha començat a fer camí i a agafar anomenada. Cine 

Nuria ha tingut una gran acollida entre la premsa 
especialitzada del país i de la resta de l'estat, amb 
presència als principals programes i publicacions 
com Mondosonoro, Radio3 o ICatfm entre d'altres, 
el que els col·loca com una de les bandes a seguir 
de cara al 2018 al panorama independent.

El concert d'aquest dissabte també comptarà amb 
el debut a Mataró de Decepción Cromática.  El pro-

jecte musical liderat per Irene de la Riva (Barcelona) 
neix amb intencions de recuperar l'esperit del millor 
pop espanyol seguint la línia de la moguda madri-
lenya, l'escena mod de Barcelona i el postpunk. En 
el seu primer treball (Pasando el rato, 2017) podem 
trobar lletres costumistes i oníriques en cançons 
breus i directes.

Grup emergent

El projecte de 
Fernando Herrero i 
Laura Bellostas arriba 
avalat per la crítica

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Iseo & Dodosound: la 
revelació del reggae 
estatal per celebrar 
els 18 anys del Clap

Tot ob cultura 1805.indd   1 24/01/2018   11:02



Per a pares i fills
Amb Xics'n'Roll els grups tribut 
adapten les seves presentacions 
al format familiar, que permetran 
conèixer als més petits de la casa 
les formacions més importants de 
la història del rock. Aquesta és una 
aposta innovadora que s’ha reve-
lat alhora com a molt atractiva per 
la fusió d’interessos entre pares i 
fi lls. Els concerts comptaran amb 
la presència d’un presentador/
animador que presentarà el xou 
alhora que explicarà la història 
de cadascun dels artistes i ban-
des. | Redacció

 Fer concerts per als petits de 
la casa, acostar-los els grups que 
van fer gaudir els seus pares o 
avis, encomanar-los la passió pels 
grans grups, per la bona música 
històrica. Aquest és el propòsit 
de Xics'n'Roll, el programa de les 
Cases de la Música que a Mataró 
es reprèn aquest diumenge amb 
els Abbey Road, un dels grups més 
coneguts d'homenatge als Beatles.

És un concert pels fi lls i pels pa-
res, perquè totes les famílies gau-
deixin d’una experiència plegats 
tot descobrint els grans èxits del 
famós quartet de Liverpool.

Un molt bon tribut
Un concert dels Abbey Road equi-
val a un túnel cap a una altra di-
mensió, a submergir-se en la mú-
sica dels 60. Amb un so impecable 
i un repertori que recull els més 
grans èxits de la banda britàni-
ca The Beatles durant el període 
1962-1970.

La Casa de la Música reprèn el programa Xics'n'Roll amb 
concert pels petits a càrrec del grup Abbey Road

Tots els èxits dels Beatles 
per als fills i els pares

 KBLanguage és un projecte nas-
cut de la mà de dos mataronins, 
en David Cabezudo i la Montse 
Guardiola, que es van proposar 
organitzar estades pels joves a l'es-
tranger, concretament a Irlanda. 
El projecte té la fi nalitat que els 
participants millorin el domini de 
l'anglès i visquin uns dies diferents 
i enriquidors. Els dos impulsors 
també tenen la voluntat que el 
projecte sigui accessible a tothom 
qui ho desitgi i és per això que, 
per segon any consecutiu, des de 
KBLanguage ofereixen una beca 
perquè un viatger o viatgera sense 
recursos pugui realitzar l'estada.

Amb la Beca KBLanguage, un 
jove d'entre 12 i 17 anys amb pocs 
recursos econòmics tindrà l'opor-
tunitat de viatjar a Irlanda. La beca 
inclou tot el necessari per a l'es-
tada de dues setmanes a Irlanda 
i, per optar-hi, és necessari tenir 
un bon rendiment acadèmic, no 
disposar de recursos econòmics i 
que l'escola o institut del candidat 
presenti la sol·licitud. | L.M.

KBLanguage organitza 
estades a l'estiu

Una beca per anar 
a aprendre anglès 
a Irlanda 

3

És el tercer Xics'n'Roll 
que es programa a 
Mataró després dels 
dedicats a Bob Marley 
i els Rolling Stones

La música de The Beatles centra el nou Xics'n'Roll

Una iniciativa de KBLanguage

Cedida 

 Cedida 

2

És el segon any que es 
promociona aquesta 
beca

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2017
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Música: Cugat Comas

 Iseo & Dodosound han esgo-
tat totes les entrades pel concert 
d’aquest divendres, especial pel 
18è aniversari del Clap. Cada cop 
és menys comú un ‘sold out’ i en-
cara més quan el protagonitza una 
banda que bona part dels lectors 
deu desconèixer però a qui el nom-
bre de directe i el boca-orella ha 
fet catapultar. Arribats de tocar ni 
més ni menys que de l'Índia, vam 
parlar amb la mateixa Iseo.

'Sold out' en el primer concert 
al Maresme. El llistó estarà alt.
Tenim moltes ganes de tocar a 
casa després d’haver estat a l'Ín-
dia. Catalunya sempre ens acull a 
la perfecció i tocar-hi és preciós. 
Tenim moltes ganes del concert 
de Mataró i de començar aquest 
2018 com vam tancar el 2017, i que 
cada cop ens conegui més gent.

Que un grup com el vostre, de 
l’escena del dub i el reggae, 
tingui aquest èxit té algun se-
cret, com la Coca-cola?
No crec que hi hagi cap secret ni 
que només toquem aquests dos 
tipus de música. Si hi ha alguna 
clau des que vam començar a fer 

Parlem amb Iseo & Dodosound, el grup de moda de l’escena dub que toquen 
aquest divendres, amb totes les entrades venudes, al Clap

música amb Dodosound és que 
mai ens hem limitat a un estil o 
dos. La realitat és que ens és igual 
com soni la nostra música mentre 
soni com ens agrada. És obvi que 
tenim referències i infl uències... 
però són tantes! L’únic secret és que 
ens sentim lliures fent la música que 
volem fer sense lligams ni corsets. 

Els Mousehunters són la secció 
de vent que s’afegeix a Iseo 
(veu) i Dodosound (selector). 
Què li donen al directe?
Poder. És veritat que nosaltres dos 
hem tocat en format dub i també 
ens agrada fer-ho però la realitat 

de la banda és que som sis i qua-
tre dels membres són els vents. 
Som conscients que no som un 
grup amb una alineació a l’ús, 
però precisament pel fet que hi 
ha quatre vents complementant la 
responsabilitat d’en Dodosound a 

Iseo: “Al directe volem cremar el serrell 
dels que estan a la primera fila” 

Iseo & Dodosound, un duet de Pamplona que arriba amb tota la força al Clap Cedida 

la música, aquest metall ens dona 
energia, pressió de so. Ens agrada 
dir que volem cremar el serrell dels 
que s’estan a la primera fi la. Ara 
mateix som una banda conjunta-
da i que fa que els concerts siguin 
com volem.

L’èxit del projecte compartit 
amb Dodosound ha aparcat a 
la Iseo més cantautora?
Al principi vaig voler-me fer a la 
idea que era compatible mantenir 
la trajectòria com a cantant amb 
l’altre de banda però pel volum 
de feina que ens ha sortit hi ha 
un moment que has de prendre 
decisions. Ara mateix el projecte 
en solitari està aparcat, però així 
que vulgui sé que tinc la llibertat 
de recuperar-lo i fer un disc. 

Amb tants concerts ja teniu 
temps de seguir component?
Ens costa, perquè estem en una 
gira molt intensa que quasi no sé 
ni quan va començar ni fi ns quan 
durarà però intentem rascar temps 
per compondre. Estem treballant 
en material nou i de fet estem molt 
emocionats amb una cançó en què 
estem treballant perquè compor-
tarà novetats pel grup. Però no en 
puc dir res.

Iseo & Dodosound

"L'únic secret és que ens 
sentim lliures fent la 
música que volem, sense 
lligams ni corsets"

Cultura núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2017
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Potser dubtes de si has d'apostar 

pel que és més nou o si bé has de 

conservar el que tens. De ben segur, 

el que has après t'ajudarà a prendre 

decisions més encertades.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Potser et costa fer plans futurs perquè 

no acabes d'organitzar el teu present. 

Cerca en mig del caos diari, moments 

per pensar en el que realment vols. 

Aprèn a escoltar-te.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Et sents generós amb els qui estimes 

i et ve de gust regalar objectes i gau-

dir dels moments d'esbarjo plegats. 

Es pot despertar cert interès en la 

pràctica esportiva.

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

No estàs per jocs, prefereixes obser-

var algunes situacions i planificar 

objectius. No tens pressa per arribar, 

vols gaudir del viatge d'aquest temps 

de gran aprenentatge.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Sents que potser ha arribat el mo-

ment de fer alguns canvis. Estàs una 

mica cansat d'algunes coses i et ve 

de gust renovar objectes, decoració, 

roba..., etc. Gaudeix de l'experiència.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Darrere el que sembla superficial, pots 

trobar tot un món. Les coses poden 

ser observades des d'un altre para-

digma. Per redefinir els pensaments, 

despulla't de prejudicis.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Bon moment per mirar d'acostar-te als 

interessos de la parella o bé d'algun 

soci amb qui has de tractar. T'ajudarà 

la concreció i l'ètica a l'hora de pren-

dre decisions.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Decidit a ampliar horitzons físics 

i mentals, coneixements. Perceps 

l'amor pels altres com el camí per 

fer del món un lloc millor. Et pot cos-

tar mantenir-te en silenci.

Bessons (21/5 al 21/6)

No et servirà de gran cosa aferrar-te 

al passat perquè les circumstàncies 

t'empenyen cap endavant. En un vi-

atge o fora del teu entorn habitual, 

pots trobar la inspiració.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si millores les paraules, també mi-

lloren les relacions. A vegades pots 

ser massa crític i això t'allunya de 

certes persones, perquè no tothom 

està disposat a ser criticat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Penses a conservar patrimoni i valo-

rar el que tens. El teu sentit gregari 

es troba compromès. Vols afegir-te 

al grup però per altra banda, neces-

sites certa independència.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

No responguis a les provocacions que 

cerquen desestabilitzar-te. Explora 

oasis de tranquil·litat on ordenar el 

teu món. Si la teva relació no et sa-

tisfà, pensa en què vols.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

Adreça web del banner invertit:

http://clinicaissa.com/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

COCINA

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
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

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
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 fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
MARÍA ÁLVAREZ JIMÉNEZ

concursos
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Ambiciosa temporada d'hivern de La Sala

Un gran nombre d'espectacles de teatre, música i dansa visitaran aquest espai  
entre els mesos de febrer i maig de 2018

Espectacles: Laia Mulà

 A partir del 2 de febrer es po-
dran adquirir les entrades i abo-
naments per la nova temporada 
d'hivern de La Sala d'Argentona, 
la qual tindrà lloc entre els mesos 
de febrer i maig. La programació 
d’espectacles de la nova temporada 
d’hivern de teatre, música i dansa, 
comptarà amb un marcat accent 
teatral. Alguns dels espectacles 
programats són Paraules enca-
denades o Mala Broma i compta 
amb noms a la direcció com Sergi 
Belbel o Marc Angelet.

El cartell d'aquesta nova tem-
porada comptarà amb nou es-
pectacles i també amb propos-
tes musicals, com el concert de 
la Gramophone All Stars Big Band 
el dia 23 de febrer. La presència 
argentonina també participa-
rà d'aquesta programació amb 

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

Una obra que permet conèixer 
a través de l’experiència de 
Pietro Bartolo, el metge de 
Lampedusa, les històries de 
testimonis que es juguen la 
vida travessant el Mediterrani 
en la cerca d’un futur millor.

Diumenge 18 de febrer a les 18h.

El metge de 
Lampedusa

Paraules encadenades és un 
muntatge en el qual un assassí 
en sèrie que sol enregistrar 
en vídeo els seus crims pro-
posa un joc a la seva última 
víctima, una infermera que té 
segrestada.

Diumenge 18 de març a les 18h

Paraules  
encadenades

Els destacats

espectacles com Rudo o Ensemble 
Méridien.

Entrades i abonaments
Les entrades i abonaments es poden 
adquirir al web municipal (www.
argentona.cat), a l’Ajuntament 

d’Argentona i en horari d’atenció 
al públic a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC). Pels que prefereixin 
gaudir de descomptes, es poden 
adquirir abonaments fets a mida 
amb l'única condició de triar un 
mínim de tres espectacles.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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www.totmataro.cat/argentona

La Banda Bufera arrenca aquest 2018 al Sant Miquel del 
Cros i a Les Fonts es posa en marxa el projecte 4Cordes

Més educació musical a les 
escoles d'Argentona

El projecte Bufera treballa amb instruments de vent Cedida

núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018

   Amb l'inici de l'any 2018 s'han 
posat en marxa dos nous projectes 
musicals a l'escola Sant Miquel 
del Cros i Les Fonts, de la mà de 
l'Espai Musical Burriac i Musicop 
respectivament, que donen con-
tinuïtat a la Banda Bufera, una 
iniciativa que va arrencar el curs 
2014/15 per impulsar una banda 
de música i que compta amb el 
suport d'empreses, comerços i la 
Fundació Alsina i Arenas.

A l'escola Les Fonts aquest pro-
grama formatiu i comunitari s'arti-
cula des del projecte 4Cordes – que 
lidera Musicop– i que, aposta per 
instruments de corda. En un futur 
també s'hi podria adherir l'escola 
Bernat de Riudemeia. L'aposta per 
incrementar i renovar l'oferta mu-
sical compta amb el suport de les 
escoles i de l'Ajuntament.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

197.000€

LOCAL-NAVE INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO: Local industrial 400 m2. Zona activa y 
de mucho paso. 2 accesos peatonales. Fuerza y muelle de carga 
acceso camiones. Aparcamiento, 4 vehículos) Vado permanente  
Altura 4 mTs. De forma rectangular. Vestuarios. Alarma. 2 baños.

T

96.000€

PARCELA
Ref. 12772 URB. LES GINESTERES: Urbanización cerca Ar-
gentona pueblo y comunicada. Parcela de 800m2 bastante plana 
y bien orientada, con casita pre-fabricada 60m2 2 habit., salón-co-
medor, cocina integrada, baño, porche y zona reservada a barbacoa.  
Puede edifi car una vivienda. 

T90.000€

LOCAL COMERCIAL
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local cial  86m2 muy bien si-
tuado frente policía nacional y ambulatorio. Zona muy activa, 
junto Rda. O'donnell. Zona colegios, parada bús 2 pl43 m2.  Ex-
positor a calle. Zona de recepción clientes o tienda. Zona despa-
chos y abajo 2 dependencias más ideal almacén.

T

380.000€

CASA EN CENTRO ARGENTONA
Ref. 12771 ARGENTONA-NUCL. URBANO: 5 min. centro, gran 
casa 225m2, garaje 60m2. Vivienda 150m2, porche, 15m2, jardín 
120m2, césped, árb. frutales y piscina. Garaje 2 coches, cocina-salón ve-
rano y jardín. 1ª pl. salón 32m2, cocina 12m2, baño compl. 1 dor. auxiliar. 
2ª pl: 4 habit (3 d) y baño compl. T
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8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 KASTANYA.CAT
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI

Dilluns 29
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 LA CONVERSA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU

Dissabte 27
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 BA-BA
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 KASTANYA.CAT
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 FAMÍLIES I ESCOLA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 ARA, LLEIDA BLANCA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 28
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI

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

Dijous 1
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA

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

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

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

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

Dimecres 31
7:00 NOTÍCIES EN XARXA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2715: Cerdanyola: Reforma actual. 
3 habitaciones, cocina offi ce, salón-co-
medor con salida a balcón, 1 baño, co-
munidad sin ascensor. Zona con todos 
los servicios!!

OCASIÓN

80.000€

Ref. 2585: Pla Boet: Junto a los juzgados. 3 
habitaciones, salón-comedor con salida a 
balcón, cocina offi ce con galería anexa, 
1 baño, ascensor. A 5 minutos del centro!! 

140.000€

BUENA COMPRAPLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2713: Pla Boet: 80 m2 , patio de 20 m2. 
2 habitaciones dobles, cocina office con 
galería, amplio salón comedor, 1 baño. Fácil 
acceso autopista y a 2 minutos de la playa!!

125.000€

218.000€

UBICACIÓN IDEAL DÚPLEX EXCLUSIVO

Ref. 2650: Centro: 100% exterior al lado 
de la playa y Plaza Sta. Anna. 2 habit., 
cocina integrada al salón comedor con 
mirador, 1 baño, 1 aseo. Recién construi-
do para gente exigente!!

238.000€186.000€

Ref. 2714: Rocablanca: 90m2 en aveni-
da principal.  4 habit. (1 suite), cocina 
offi ce con galería anexa, amplio salón 
comedor con chimenea y balcón, 2 
baños, calef., a/a. Junto zona verde!! 

VISTAS PANORÁMICAS

Ref. 2716: Centro:  Construcción semi 
nueva con acabados de calidad. 3 ha-
bitac, gran cocina offi ce, amplio salón 
comedor muy luminoso, 1 baño, 1 aseo, 
ascensor. Junto a la playa y estación!!. 

1P IMMO NOVA.indd   1 24/1/18   16:30



predominant, però, és la tempo-
ralitat de les contractacions perquè 
només el 15% de totes aquestes 
han estat de tipus indefi nit.

Les tres ocupacions que en l'àm-
bit comarcal van generar més con-
tractes el 2016, van ser la de peons 
de les indústries manufactureres, 
seguit de la de cambrers assala-
riats i dels venedors de botigues 
i magatzems. En relació als con-
tractes de tipus indefi nit, però, els 
tres primers llocs corresponen a 
cambrers, venedors de botigues/
magatzems i empleats domèstics.

Una anàlisi a fons
És el segon any consecutiu que el 
Consell Comarcal posa a l'abast 
dels ajuntaments i agents socio-
econòmics de la comarca aquesta 
eina que permet analitzar a fons 
el comportament del mercat labo-
ral i fer una planifi cació de polí-
tiques d'ocupació ajustades a les 
necessitats del territori. Aquest 
estudi analitza el tipus d'ocupa-
cions primàries que es contracten 
al Maresme i amb quin tipus de 
contracte. | Red.

L'Observatori de Desenvo lu-
pament Local ha extret algunes 
conclusions de l'estudi de contrac-
tes per Ocupacions al Maresme i 
una de les més destacades és que 
l'any 2016 es van formalitzar al 
Maresme més de 100.000 contrac-
tes laborals. Aquesta xifra supera 
en quasi un 4% el registre de l'any 
2015 però, del total de contracta-
cions, només el 15% van tenir 
caràcter indefi nit, una proporció 
força baixa.

El document constata que el 
2016 va augmentar la contractació 
al Maresme perquè es van realitzar 
103.820 noves contractacions, un 
42% a la zona del Maresme Centre, 
que comprèn Mataró i els pobles 
del voltant. Una característica 

Només un 15% d'elles són indefinides, una assignatura 
pendent de la recuperació econòmica al Maresme

Poques contractacions 
indefinides a la comarca

 Els museus d'Arenys de Mar van 
rebre l'any passat prop de 9.000 
visitants, 3.985 dels quals ho van 
fer al Museu Marès de la Punta 
i 4.894 al Museu Mollfulleda de 
Mineralogia. Aquestes dades fan 
palès el creixement de visitants 
que ja es registra des de fa uns 
anys i que en el 2017 ha estat de 
l'11,40% en relació al 2016.

La memòria anual que acaba de 
publicar l'equipament de la vila 
mostra que els mesos amb més 
afl uència continuen sent els mesos 
d'abril, maig, octubre i novembre. 

A més, aquest any cal desta-
car l'afl uència en el mes de no-
vembre probablement vinculada 
a les reformes realitzades al Museu 
Mollfulleda de Mineralogia, que 
han permès realitzar activitats de 
difusió de la col·lecció de minera-
logia, revisió de la documentació 
dels minerals i l'exposició de nous 
plafons i vitrines. | L.M.

Bona afluència de públic 
al Marès i el Mollfulleda

Gairebé 9.000 visites 
als Museus d'Arenys 
de Mar

4

Es registren un 4 per 
cent més de contractes 
a la comarca respecte de 
l'any anterior

Més contractacions però molt poques d'indefinides

'Al punt de sal', la més visitada Cedida

Cedida 

La de més èxit

L'exposició amb més 
visitants va ser 'Al punt 
de sal', amb gairebé 
3.500 visites 

Maresme núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRE (Ref. 242389)
Al costat de la Plaça Santa  Anna,

5 habitacions, 2 banys, 130m2 de pis.
Amb ascensor i possibilitat de pàrquing.

Pis per reformar
REBAIXAT 218.000€

VIA EUROPA (Ref. 233316). Pis semi-nou 
amb ascensor, 3 dormitoris, 2 banys, 

menjador, cuina amb galeria, i gran balcó 
tipus terrassa. Traster inclòs en el preu.

REBAIXAT 179.990€

CAMÍ DE LA SERRA (Ref. 248133). Vivenda 
de 130m2 amb vistes a mar, menjador de 
30m2, balcó, 4 hab. 2 banys complets (1 en 

suite), cuina offi ce i safareig.
pàrquing i traster inclós.

265.000€

FINCA AMB ASCENSOR. (Ref. 247712). 
Pis de 128 m2. Consta de 4 hab. 2 banys 
complerts, cuina offi ce, terrassa i balcó. 

Aprop de tots els serveis i zona comercial
165.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLAÇA CUBA (Ref. 241489). Dúplex to-
talment reformat al centre de Mataró.155 
m2 3 habitacions dobles i 2 banys. Dues 

terrasses de més de 30m2. 

335.000€.

CENTRE (Ref. 244274). Quart pis amb 
ascensor. Disposa de 70m2, 2 hab.
(abans 3), bany amb dutxa, cuina i 

saló-menjador amb sortida a balcó. 
Reformat.

REBAIXAT 127.100€.

LES SURERES (Ref. 244937) Urbanització 
Les Sureres. Casa a 4 vents de 193m2, 

1.500m2 de terreny,  amb totes les avan-
tatges d’una vivenda acollidora i familiar.

350.000€

ÀTIC AMB ASCENSOR (Ref. 246641). Àtic 
de 4 hab. exteriors. Cuina reformada de 15 
m2 i saló-menjador de 30m2 amb sortida a 
balcó Totalment exterior amb molta llum. 

202.000€ 

T

T

T

T

T

T E

T
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la recollida selectiva de roba usa-
da, de forma gratuïta, a Vilassar 
de Mar des del 2012.  

Vals pels necessitats
Des de la Fundació tenen el com-
promís de revertir a escala local part 
dels recursos generats amb la gestió 
de la roba que dóna la ciutadania, 
amb bons d’ajuda per a persones 
amb pocs recursos econòmics. La 
setmana passada es va fer l’acte de 
lliurament d’aquests bons, un total 
de 35. Són vals que tenen un valor 
de 30 euros cadascun i que seran 
repartits pel departament de Serveis 
Socials entre les persones del mu-
nicipi que ho necessiten. Humana 
també dóna suport a una iniciativa 
de reforç escolar per a alumnes de 
primària i secundària.

 L'organització no governamental 
per al desenvolupament 'Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo' 
ha recollit 81.134 kg de roba i cal-
çat usats a Vilassar de Mar al llarg 
del passat 2017. Aquesta xifra re-
presenta un increment del 10% 
respecte l’any 2016, confi rmant 
la confi ança de la ciutadania per 
un model de gestió del residu tèx-
til amb fi nalitat social. La reuti-
lització i el reciclatge de la roba 
recuperada evita l’emissió de 257 
tones de CO2.

 La roba procedeix dels dinou 
contenidors que hi ha distribuïts 
per tot el municipi, on la ciutada-
nia diposita la roba, el calçat, els 
complements i el tèxtil de la llar 
que ja no utilitza i als quals dóna 
una segona vida. Humana gestiona 

L'organització Humana fa balanç del 2017 i dóna 35 
bons d'ajuda social a l'Ajuntament

81 tones de roba usada 
recollida a Vilassar de Mar

 Cabrera de Mar rebatejarà la fi ns 
ara coneguda com a Plaça Nova 
afegint-hi la data del referèndum 
del passat 1 d’octubre. Aquest és 
l’acord al qual va arribar el Ple ca-
brerenc, per signifi car la data com 
a nom propi d’un dels espais més 
rellevants del municipi. En con-
cret l’espai passarà a anomenar-se 
Plaça Nova 1 d’Octubre pel que 
la data històrica s’afegeix al nom 
fi ns ara a fi  i efecte, també, que el 
canvi no tingui afectació postal.

La proposta va ser aprovada per 
8 vots a favor (PDECAT, ERC i GxC), 
2 vots en contra (PSC i regidora no 
adscrita) i 1 abstenció (AI-CM).

"Perpetuar en positiu"
L’Ajuntament explica que 
“L’objectiu de la proposta és per-
petuar en positiu la memòria del 
passat 1 d’octubre de 2017 com a 
dia en què tant a Catalunya com 
a Cabrera de Mar es va viure una 
gran victòria de la dignitat i la de-
mocràcia”. | Redacció

Aproven el canvi de nom 
de la Plaça Nova

Aquesta serà la Plaça 
de l’1 d’Octubre a 
Cabrera

19

La roba s'ha recollit en 
els dinou contenidors 
que l'entitat té al terme 
municipal de Vilassar

35

Cada val es pot bescan-
viar per roba a les boti-
gues d’Humana, que es 
troben a Barcelona

L'entrega dels vals per part d'Humana a l'Ajuntament de Vilassar

La Plaça Nova 1 d'Octubre Cedida 

Cedida 

Nova 1 d'Octubre

El nou nom s'afegeix a 
Plaça Nova i no té 
afectació postal

Maresme núm. 1805 del 26 de gener a l'1 de febrer de 2018
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

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

PISO MEDIA ALTURA CONSERVADO: 
Finca sin ascensor, 4 hab. 2 dobles, baño 
completo, salón comedor de 25m2, coci-
na formica, balcón/lavadero.

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 4 
hab. 1 doble con vestidor, baño compl.con 
bañera, cocina color cerezo y galería ane-
xa, a.a., bomba de calor, balcón exterior.

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

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

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

PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: 
En comunidad reducida con ascensor, 4 
hab., 2 baños, cocina ofi ce formica, galería, 
carp. ext. aluminio y puertas de haya.

Ref. 4493 
Z.CERDANYOLA:

118.000€

Ref. 1425 
Z.CENTRO:

127.000€

Ref. 4215 
Z. SORRALL:

149.000€

Ref. 1426 
ZONA CENTRO:

254.000€

Ref. 4448 
Z. P. I CADAFALCH:

165.000€

Ref. 2490 
Z.EIXAMPLE:

119.000€

Ref. 1424 
Z.CENTRO:

245.000€

T

T T

T

T

PISO TOTALMENTE REFORMADO: 
Cerca centro, 3 hab. 1 doble, salón 25m2, 
cocina americana haya,baño compl. y 
aseo, a.a. bomba calor, comun. reducida.

Ref. 2477
Z. EIXAMPLE:

199.000€

T

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

Ref. 4494 
Z.CERDANYOLA:

148.000€

T

PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO:PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO:Ref. 1424 T

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

PISO MEDIA ALTURA CONSERVADO:PISO MEDIA ALTURA CONSERVADO:Ref. 1425 T PISO TOTALMENTE REFORMADO: PISO TOTALMENTE REFORMADO: Ref. 4494 T

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 4 Ref. 4215 T

GRAN PISO 135M2 REFORMADO: con Ref. 1426 T

OBRA NUEVA-ÚLTIMO PISO A LA 

PISO TOTALMENTE REFORMADO:Ref. 2477 T

TT

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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Ell és Dj Hochi, un dels punxadiscos residents al Clap

Pol Blanco,
la festa més variada

Laia Mulà

 En Pol Blanco és en part responsable d'algunes 
de les nits més festives de Mataró gràcies les seves 
sessions plenes de ritmes variats. Més conegut com 
a Dj Hochi, és un dels punxadiscos residents a la 
Sala Clap i es considera un discjòquei eclèctic que 
punxa “qualsevol estil musical”. Considera que “és 
avorrit escoltar el mateix estil a totes hores” i per 
això opta per fer anar la música cap a un costat o 
altre en funció “dels ànims i de l'evolució de la nit”. 
Des del seu punt de vista, darrerament al Clap hi 
està havent una renovació del públic i per això es 
decanta perquè en una mateixa sessió sonin “hits 
que sonen a la ràdio, cançons virals, música alterna-
tiva, reggae, rock, i molt més”. L'important és, però, 
“que com més variada sigui la música, millor ens ho 
passarem”, relata.

En Pol va descobrir el món dels discjòqueis amb 
només 13 o 14 anys. Va començar com a aficionat 
a casa seva i després va començar a fer-ho “a casa-
ments, sopars d'empresa o festes majors”. També va 
formar part de The Fool Monkeys, un grup de quatre 
punxadiscos que va omplir de festa i ritmes molts 
espais de Catalunya. El grup es va dissoldre però 
en Pol va continuar amb el seu projecte en solidari 
com a Dj Hochi. A més de punxar a Mataró, en Pol 
ofereix habitualment sessions a La Mirona de Salt, 
entre altres sales. 

Aquesta no és la seva única feina perquè també té 

un taller de serigrafia a Mataró on estampa samar-
retes amb dissenys propis i una empresa de gestió 
de patrimoni de la Roca del Vallès. Té clar que no 
vol dedicar-se a punxar a temps complert per evitar 
cremar-se de la vida de nit i ser discjòquei durant 
molts anys més.

Amb camisa de color blau marí

Tot i no viure a Mataró és un capgròs indiscutible 
perquè és casteller dels Capgrossos de Mataró des 
del 2012. Encara que conciliar els horaris nocturns al 
Clap amb les actuacions al migdia dels Capgrossos 
és molt complicat, assisteix a totes les diades caste-
lleres i participa d'una posició castellera físicament 
molt exigent. “Era casteller dels Castellers de Mollet 
però en començar a estudiar al Tecnocampus, vaig 
conèixer els Passerells del Tecnocampus i després 
vaig passar als Capgrossos de Mataró”.

APunts

Defineix-te: Mandrós, creatiu i friqui

un llibre: El Hobbit

una pel·lícula: Les d'Indiana Jones

un viatge: El Vietnam o Centreamèrica en bicicleta

un repte: Dur a terme els projectes que em plantejo

un somni: guanyar la Redbull 3Style, competició de Dj

un referent: Dj Plan B, amb qui punxo dissabte al Clap

Daniel Ferrer 

Perfils
www.totmataro.cat/perfils
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147.000w127.260w

Pis en exclusiva tot reformat 

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

MATARÓ - Havana
220.500€

64m² amb ascensor a 10 min centre, 
llum solar i moltes possibilitats. Rebe-
dor fins al saló menjador ample i amb 
balcó. Cuina office moderna. 2 habit., 
bany complet. Acabats perfecte estat. 
Parquet, portes fusta, finestres alumini 
climatització centralitzada. Plaça pàr-
quing! T151356

PIS FAMILIAR DE 64M2 
AMb unA tERRASSA 
DE 70M2

140.000 €MATARÓ - Centre 155.000 €MATARÓ - Molins

60 m²,  1 habitació, 1 bany complet amb dutxa d’hidromassatge. 
Balconada al saló, tindràs el pis molt il·luminat. T150205 

DÚPLEX A tRES MInutS DE LA PLAtJA  
116m², 3 habit. dobles, saló menj. 24m², balcó, cocina office, gale-
ria. Bany, lavabo. Calef. gas + aire cond. Armaris encast. T151228

GRAn PIS AMb GRAnS VIStES MOLt ASSOLELLAt

147.000w127.260w

Pis en exclusiva tot reformat 

147.000w127.260w

Pis en exclusiva tot reformat 

214m2, dues portes terres de gres, sortida de fums, Vine a 
veure-ho et encantarà, moltes possibilitats!! T302652 

LOCAL CAntOnER PLAntA bAIXA bOnA SItuACIÓ

MATARÓ - Via Europa 600 €

Vidrieres, lluminositat, bany, aa/cc, parquet,, ascensor, 2 pl. pàr-
quing. Construcció recent, acabats qualitat.. T303014

OFICInA 100M2 ZOnA tECnOCAMPuS 
MATARÓ - El Rengle 1.400 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

172.260 €MATARÓ - Centre

4 habita. (2 dobles), 1 bany, cuina, galeria, traster, balcó al carrer,  
tanc. alumini, aire condic., ascensor. Ben conservat. T150558 

PIS DE 100M2 MOLt bEn SItuAt 

262.500 €MATARÓ - Centre

84 m²,  3 habit., 2 banys, lavabo, cuin offi  ce, amb terrassa, tras-
ter, parquing comunit. Pocs metres de la platja. T151301 

PRECIÓS PIS AMb tERRASSA DE 200M2  

115.000 €CALDETES - Centre

70m². Rebedor,  Saló menj, terrassa, cuina, 3 hab, (1 d). 1 bany, 
climatitzat, portes i fi nestres fusta. pl. garatge! T410212 

MAGnÍFIC PIS En ZOnA MOLt tRAnQuIL·LA

199.500 €MATARÓ - Cirera

80m²,gran menjador, cuina offi  ce, 3 habit. 1 suite, 2 banys, ga-
leria, 2 balcons, aire cond., de fred i calor, ascensor!  T151181 

PIS EnCAntADOR DE nOMÉS 13 AnYS  

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

250.000 €ST. V.MONTALT - Centre

100 m², 3 hab., 2 banys, cuina offi  ce, saló  menjador,  calefacció, 
tanc. alumini, garatge, terrassa 100m2. i jardí 20m2. T420212

CASA REFORMADA AMb EXCEL·LEnt ubICACIÓ  
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

PIS EnCAntADOR DE nOMÉS 13 AnYS  

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

800 €MATARÓ - Pla d’en Boet

Pis 111m² proper al Tecnocampus! 4rt pis amb ascensor. 4 habit. Saló 
menjador i cuina office, galeria. Bany complet i lavabo. Portes i finestres 
de fusta. Sòl de terratzo. Vistes a la muntanya!. T110571 

4rt PIS AMb ASCEnSOR PROPER AL tECnOCAMPuS

825 €ARENYS - Centre

60m², 2 habit., bany dutxa,  cuina office, terrassa, ascensor i tot mo-
blat! Es troba davant del port d’Arenys de Mar! T110552 

HAbItAtGE AMb InCREÏbLES VIStES AL MAR  

950 €MATARÓ - Havana

106m2., 4 habit., bany complet amb hidromassatge! Cuina office, 
saló menjador , galeria. Aire condic., tanc.lumini, traster! T110436

PIS tOt REFORMAt AMb tERRASSA DE 25M2

900 €MATARÓ - Centre

2n pis, ascensor. 90m², 4 hab., cuina office, 2 banys, calef, 
aire cond, armaris encast, terres terratzo. Moblat! T107750 

PIS tOtALMEnt MObLAt AL COR DE MAtARÓ

1.500 €LLAVANERES- Centre

100m² 3 habit (1 suitte) cuina equipada, galeria, menjador terrassa 
100m2, 2 banys complets, 2 pl. pàrquing, traster i piscina. T410219 

PRECIÓS PIS AMb PISCInA COMunItÀRIACASA REFORMADA AMb EXCEL·LEnt ubICACIÓ  
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261.500€

MATARÓ - Eixample R 80297

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

220.000 €

DOSRIUS - Can Massuet R 80345

Casa de 95 m2en gran terreny amb horta i ga-
lliner. Calefacció, llar de foc i amb vistes al mar! 

195.000€

MATARÓ - Eixample R 80450

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

126.900 €

MATARÓ - La Llàntia R 80497

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

249.000€

MATARÓ - Via Europa R 80050

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

119.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 80453

Pb amb porxo de 12 m2 tota reformada amb 
molt d’encant. Ideal parelles o inversors!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

364.000€

ARGENTONA - Madà R 40785

Excel.lent casa als 4 vents, sol tot el dia. 4 hab, 
jardí 300 m2 i z. comunitària. Per entrar!

259.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18651

Fantàstic pis lluminós amb terrassa a nivell de 
60 m2 i pk a la finca. A punt per entrar a viure!!
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MATARÓ - Ronda Prim, 82
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30
PREMIÀ DE MAR - Gran Via, 218

ALTRES OFICINES:
BADALONA, BARCELONA, GRANOLLERS
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OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H

(DARRERE DELS CINEMES)

        
        

    

C/ Estrasburg 5, Local 109B
A

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA
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