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TANCA MATARÓ
OBRE ARGENTONA
De l'1 al 6 d'agost, la vila celebra una nova
edició de la Festa Major de Sant Domingo

és

NO TANQUEM A L’AGOST!
Gaudeix de totes les ofertes de les nostres botigues GRESS

MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, núm. 2, ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, a prop centre ITV,
ITV, sense problemes d’aparcament)
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15
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PLAT PIETRA
120x70 BLANC
Per només

136

100% PERSONALITZABLE
ANTILLISCANT · CLASSE III
MASSA ACOLORIDA
TACTE CONFORTABLE
ANTIBACTERIÀ

€/unitat

· 120 x 80 Mateix preu.
· Disponible en més mesures.

SENSE LÍMIT D’UNITATS!
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Davant de tot
Bones vacances!
Editorial: Tot Mataró

Passada la Festa Major, el Tot Mataró, com molts dels mataronins, marxa de vacances. Amb les últimes dues setmanes de Santes
amb feina fins al capdamunt, toca descansar i recarregar piles de
cara a finals de mes.
La revista tornarà als carrers de la ciutat el divendres 30 d'agost,
amb totes les novetats que hagin passat en les últimes setmanes.
De totes maneres, les nostres xarxes socials seguiran atentes a l'actualitat per si hem d'informar de temes d'especial importància.
No voldríem acomiadar-nos sense agrair la fidelitat a tots aquells
lectors que ens segueixen cada setmana i que fan que la nostra
feina tingui sentit. Moltes gràcies i bones vacances!

UNA DECISIÓ ENCERTADA
APLAUDIT: L'Ajuntament va encertar-la traslladant els Focs, els concerts i alguns actes del dissabte dia
27 al diumenge dia 28. La previsió
de pluges intenses i continuades finalment es va complir.

MANCA D'AGENTS
CASTIGAT: El regidor de Seguretat
denuncia la manca d'agents de
Mossos d'Esquadra per fer front a
l'augment de la majoria dels delictes
que generen inseguretat al municipi,
sobretot a Rocafonda i Cerdanyola.

L’ENQUESTA

Fas la compra de la
setmana abans, durant o
després de Les Santes?
50,6 % Abans
38 % Durant
11,4 % Després

LA PREGUNTA

Marxes fora aquest estiu?
VOTA L'ENQUESTA A:
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Les portades

Foto antiga

Les primeres del futbol

De fa 25 anys
Santi Carreras

Aquesta fotografia és d'en
Santi Carreras Sajaloli i va ser
publicada a la revista Iluro Sport.
Correspon al primer partit de
futbol femení jugat a Mataró,
el qual era benèfic, jugat entre
un equip de Laboratoris TESAUNITEX de Mataró (el de la foto)
i una selecció de Barcelona. Va
ser el dia de Sant Esteve de 1969,
o sigui que aviat farà mig segle.

La instantània ens l’ha fet arribar el seu fill, el periodista Santi
Carreras Surís, que està elaborant el segon volum de la història
de l’esport a la ciutat. Voldria saber el nom de les jugadores que
hi apareixen i, com que no se'n
va publicar gaire informació en
cap mitjà informatiu, qualsevol
que arribi per part de la ciutadania serà benvinguda.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 29 d’agost al 4 de setembre de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: KRIS UBACH

NÚMERO 1638

UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA
150 Capgrossos de Mataró viatgen a l’Índia per participar en un festival Govinda,
els curiosos castellers d’aquest país asiàtic
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Daniel Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Els delictes augmenten un 5% a Mataró en els
últims dotze mesos
Entre juliol del 2018 i juny del 2019, el nombre total d’infraccions penals denunciades
va passar de 8.212 a 8.623
Seguretat: Redacció

Rebaixar la percepció d'inseguretat al municipi és un dels reptes
que David Bote haurà d'afrontar en
aquest mandat. Actualment, el consistori reclama més recursos policials a la Conselleria d'Interior amb

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Seguretat 1880.indd 2

un clar objectiu: frenar l'increment
de delictes a la ciutat. De fet, entre
el juliol del 2018 i el juny de 2019,
aquests actes han augmentat un 5%
al municipi, i han passat de 8.212 a
8.623, segons les dades presentades
en l'última reunió de la Junta Local
de Seguretat. D'aquesta manera, es

deixa enrere la tendència a la baixa
dels anys 2015, 2016 i 2017, en què
els fets delictius van descendir a la
capital del Maresme.
Per la seva banda, les detencions
també han registrat un increment
interanual signiﬁcatiu, del 13,1%,
amb 706 arrestos.

31/7/19 13:15
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Per tipologies, els delictes contra el
patrimoni han augmentat un 4,9%
(de 7.037 a 7.385), mentre que els
delictes contra les persones ho han
fet un 2,2% (de 820 a 838). Destaquen
també els repunts de denúncies
per delictes contra la salut pública
(90,5%, de 21 a 40) i contra l’ordre
públic (50%, de 34 a 51).

Bote ha tornat a
demanar a Buch que
destini més Mossos
d'Esquadra a Mataró
Els robatoris, a l'alça
Una altra de les dades que més preocupen els mataronins és l'increment
dels robatoris amb força (que han
registrat un increment del 2,9%) i
amb violència (del 4%). En el cas
dels furts en domicilis, l'augment
és superior, del 17,2%, i han passat
de 232 a 272 entre el juliol del 2018
i el juny del 2019.
Mataró necessita més agents
En aquesta línia, durant la reunió mantinguda amb el conseller Miquel Buch dimarts passat,
l'alcalde ha tornat a demanar a la
Generalitat que destini més Mossos
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David Bote i Miquel Buch davant del consistori.

d'Esquadra al municipi. D'aquesta
manera, el consistori vol evitar que
el compromís de la conselleria de
traslladar més agents a Barcelona
acabi afectant els mitjans policials
a disposició de Mataró.
Per part de la Policia Local, segons informa l'Ajuntament, s’està
finalitzant el procés selectiu per
cobrir les 19 places vacants que
completaran la plantilla actual de
177 agents, i es manté el reforç a
Rocafonda i Cerdanyola que es va
decidir al gener, amb una patrulla
fixa de la Unitat de Convivència i
Civisme en aquests barris.
D’altra banda, la Policia Local
treballa conjuntament des de fa
mesos amb el Servei de Llicències

Daniel Ferrer

en el control d’establiments on hi
ha hagut indicis o queixes ciutadanes relacionades amb qüestions com l’incivisme, el consum
de drogues o altres irregularitats
administratives.

Per part de la Policia
Local, s'està finalitzant
el procés selectiu per
cobrir 19 vacants
Les mancances de la Policia
Local
Tot i estar en procés de cobrir les
vacants, "la plantilla orgànica de
la Policia Local a Mataró hauria
d'estar més a prop dels 190 agents

31/7/19 13:15

Ciutat

Retallades
Segons Jerez, des del
2010 cap ajuntament ha
pogut augmentar la seva
plantilla de cossos
policials a causa de les
lleis pressupostàries
que dels 180", va afirmar el regidor
de Seguretat Pública, Juan Carlos
Jerez, en una trobada amb els mitjans de comunicació el dijous dia
25 de juliol.
En aquest sentit, Jerez va lamentar: "Des del 2010 patim retallades,
no només econòmiques, sinó de
contenció a les plantilles dels cossos de seguretat a causa de les lleis
pressupostàries". És per aquesta
raó que "la majoria dels ajuntaments catalans es troben en fase
de cobrir places vacants" i no de
sumar més efectius, fet que "no
respon al creixent augment de la
població".
Delinqüents que segueixen
quedant impunes
Amb més de 800 detinguts en l'últim any natural a Mataró, el regidor va explicar que la majoria
de denúncies tenen a veure amb
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L'autor del tiroteig a Rocafonda va ser posat en llibertat l'endemà.

reclamacions civils i molèsties veïnals, no amb delictes penals. "Hi
ha persones que la Policia Local i
els Mossos detenen de forma sistemàtica, però que no van a presó fins que no acumulen diversos
delictes", va explicar el regidor.
Per exemple, l'autor del tiroteig

Cedida

que va tenir lloc a Rocafonda fa un
parell de setmanes va ser posat en
llibertat l'endemà. D'altra banda,
un dels lladres que va entrar a robar al domicili d'una dona de 78
anys i un home de 79 anys, fent ús
de la violència i la intimidació, a
principis de juliol, també ha quedat

31/7/19 13:15
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en llibertat. De la mateixa manera, Jerez apunta que la majoria
d'ocupacions d'habitatges no es
consideren un delicte. Tot plegat fa
que "destinar els escassos recursos
policials i d'investigació que tenim
a delictes que després queden impunes provoqui la frustració entre
els agents", va afirmar Jerez.
En aquesta línia, el regidor dona
suport a les recents declaracions
de la fiscal en cap de Barcelona,
Concepción Talón, que aposta per
enfortir les condemnes als lladres
reincidents. "És evident que tothom

vol posar el problema a l'agenda
política i judicial, i es nota que estan canviant posicionaments, fins i
tot ideològics", va concloure Jerez.
La seguretat viària
En relació amb la seguretat viària,
el nombre d’accidents durant el
darrer any s’ha reduït un 5,8%, i
ha passat de 381 a 359, sense que
s’hagi produït cap accident mortal.
Els accidents greus, per la seva
banda, han augmentat un 80% (de
20 a 36), mentre que els lleus han
caigut un 8,1% (de 430 a 395).

Tothom vol posar
a l'agenda política
i judicial l'enfortiment
de les condemnes als
lladres reincidents"
Juan Carlos Jerez

Els atropellaments s’han mantingut pràcticament sense grans canvis,
amb un increment de l'1,2% (de 84 a
85). Tampoc no ha variat la seva localització, i és que el 65% dels atropellaments es produeixen en els passos
de vianants. | Red.

Limitació horària de l’ús de les places
Joan XXIII i Pepa Maca
En la mateixa línia de lluitar contra la inseguretat i afavorir la convivència
ciutadana, l’Ajuntament ha aprovat per decret limitar l’ús de les places
Joan XXIII i de la Pepa Maca entre les 23 h i les 8 h.
La mesura, que era un compromís amb les entitats veïnals i es posarà en
marxa en els pròxims dies amb la instal·lació de cartells, es du a terme
arran de les reiterades queixes i incidències registrades per qüestions relacionades amb l’incivisme i a causa de les característiques urbanístiques
d’aquests espais, que contribueixen a amplificar el soroll percebut en els
habitatges propers.

Cedida
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En aquesta franja horària no s’hi podran realitzar determinades activitats
(jugar a pilota, fer soroll, parlar amb veu alta, etc.) i els incompliments seran
sancionats en el marc de l’Ordenança de Civisme. A més a més, el regidor
va explicar que es rebaixarà la intensitat de la llum; es posaran sensors
acústics que mesuraran els decibels i, en un futur, s'hi instal·laran càmeres
per facilitar la feina als cossos policials.

31/7/19 13:15

FESTA MAJOR

SANT DOMINGO
ARGENTONA 2019

Ja és aquí la Festa Major de Sant Domingo!
El vot de poble, els vint anys de La Garrinada o una nova edició de l’Argentast són
algunes de les activitats més destacades de la Festa Major d’Argentona

Festes: Marina Alaminos

Argentona ja s’ha vestit de gala
per celebrar, un any més (i ja són
69 edicions), la Festa Major de Sant
Domingo. Una intensa setmana on
la música, el teatre, el foc i la tradició tornen a ser els protagonistes.
Les primeres activitats arriben
a Argentona l’1 d’agost per donar

ARGENTONA.indd 2

el tret de sortida als dies més esperats de l’any. I és que enguany,
la Festa Major començarà amb la
inauguració de la nova plaça de
Montserrat a les 19 h.
Plats forts
Els espectacles infantils o la fira de
l’Argentast tornen a ser un dels principals al·licients de Sant Domingo,

que aquest any presenta una programació musical de primer nivell. Joan
Garriga i el Mariatxi Galàctic, Raquel
Lua, Se Atormenta Una Vecina o DJ
Sendo són alguns dels artistes que
trepitjaran l’escenari de Can Doro.
A més, aquest any La Garrinada està
d’aniversari. La festa més porca d’Argentona celebra els seus vint anys
amb concerts de la talla d’Oques
Grasses o els argentonins Ebri Knight,
que tornen a actuar a casa.
Però la Festa Major encara arriba
amb més celebracions. Aquest 2019,
el pregó anirà a càrrec de l’històric
equip del Club de Bàsquet Femení,
el CIC d’Argentona, que el 1961 va
guanyar tots els títols en joc, inclosos els europeus.
I com cada any, el vot de poble, la
benedicció de les aigües i l’aixecada
de càntirs seran els protagonistes
diumenge al matí, dia de la Festa

31/7/19 11:37
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del Càntir. Sant Domènec, celebrat
tradicionalment el 4 d’agost, acull
els actes més tradicionals de la vila,
en una festa que es remunta a principis del segle XVII.

Dilluns al matí, hi haurà
la xeringada familiar
i la festa de l'escuma
amb animació de
Jaume Barri
El 6 d’agost, Argentona posarà
punt final a una setmana d’activitats que de ben segur faran gaudir
petits i grans. A més, els correfocs dels
Diables d’Argentona, els focs artificials o la Repicatronada —que aquest
any també celebra la seva vintena
edició— il·luminaran els carrers de
la vila en dies de Festa Major. | M.A.

ARGENTONA.indd 3

3, 2, 1... ja!
Dilluns 5 d'agost al matí serà el torn dels més esportistes. A les 9.30
començarà, des de la plaça Nova, la tradicional cursa popular, de 5 km
de distància. L'endemà, també a les 9.30 h, però des de la plaça del
Molí, es donarà inici a la 21a Pedalada popular, d'11 km de distància.
En totes dues activitats s'oferirà beguda, xíndria i obsequis per a
tots els participants. Les inscripcions es poden fer a l’Ajuntament,
de 9 h a 14 h de dilluns a divendres, o el mateix dia una hora abans
al punt de sortida de cada cursa.
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FESTA MAJOR

SANT DOMINGO
ARGENTONA

PROGRAMA RESUM
DIJOUS, 1 D’AGOST
INAUGURACIÓ DE LA NOVA PL. DE
MONTSERRAT
A les 19 h, a la Pl. de
Montserrat
PREESTRENA DE TEIA, DE
JÚLIA FARRERO PUIG
A les 21 h, a la Pl. de
l’Església

DIVENDRES, 2 D’AGOST
BOOM BURRIAC
A les 18.30 h, a l’escola
Bernat de Riudemeia
EL POT PETIT EN CONCERT
A les 19 h, a l’escola Bernat
de Riudemeia
AVEC LE TEMPS. CIA. CLAIRE
DUCREUX I TONI MIRA
A les 21 h, a la terrassa de
l’Església
CORREFOC INFANTIL
A les 21.30 h, davant de
l’Ajuntament
ARGENTONA COR DE GOSPEL & THE
BEATING SOULS
A les 22.30 h, a la Pl. Nova

DISSABTE, 3 D’AGOST
COMPETICIÓ DE PLAY FIFA
A les 10 h, al cinema del
Centre Parroquial

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A les 22.45 h, des de la
Casa Puig i Cadafalch
CORREFOC DELS DIABLES
D’ARGENTONA
A les 23 h, des de davant
de l’Ajuntament fins a la
Pl. Nova

DI-VERSIONES
A continuació del Correfoc,
a les 24 h, a la Pl. Nova

CERCAVILA DE GEGANTS
ACOMPANYATS PER LA BANDA
MUSICARGENTONA
Després de la benedicció,
des de la font de Sant Domingo

ZEBRASS MARCHING BAND
Tot seguit, a la Pl. Nova
BOCAMOLLS
Sense pausa, a la Pl. Nova
MATINADES
A les 6 de la matinada,
des de la Pl. del Molí i per
diferents carrers de la vila

DIUMENGE, 4 D’AGOST
POSTA DELS CÀNTIRS DE L’ANY
A les 7 h, a la Font de Sant
Domingo.
DESPERTAR GEGANTER AMB
BATUCADA DE L’AULA DE MÚSICA
A les 8 h, sortida de la Paret
de les Mentides i arribada a
l’Ajuntament

REPICADA DE CAMPANES I
LLANÇAMENT DE COETS
A les 18.45 h, a la Pl. de
l’Església

OFICI EN HONOR A SANT DOMINGO
A les 10 h, a l’església
parroquial de Sant Julià

CRIDA AL PREGÓ AMB NEXART
PERCUSSIONS
A les 22.15 h, des de la Pl.
Nova fins a Pl. de Vendre

VOT DE POBLE
A les 11.45 h, a la font de
Sant Domingo
BENEDICCIÓ DE LES AIGÜES I DELS
CÀNTIRS DE L’ANY
En acabar el Vot de Poble, a
la font de Sant Domingo

CONCENTRACIÓ DELS DOMINGOS
D’ARGENTONA
A les 9.30 h, davant de
l’Ajuntament

DORMIDA DE GEGANTS
Tot seguit, davant del Saló
de Pedra

CONCURS INFANTIL
Paral·lelament, a la Pl. de
Vendre

BALL AMB TROPIK-GRUP
A les 24 h, al pati de
l’escola Bernat de
Riudemeia

TOBOGAN D’AIGUA
A les 11 h, al carrer Dr.
Samsó

CERCAVILA DE GEGANTS
A les 19 h, des de les
escales de l’Església fins a
l’Ajuntament

AIXECADETA DE CÀNTIRS

LA XARBOTADA
En acabar l’Ofici de Festa
Major, cap a les 11.30 h,
des de la Pl. de l’Església
fins a la font de Sant
Domingo
OBERTURA DEL MUSEU DEL CÀNTIR
I LES EXPOSICIONS
A les 10 h, al Museu del
Càntir
GRAN XARBOTADA
A les 10.30 h, a la Pl. de Vendre

PROGRAMA RESUM FESTA MAJOR D'ARGENTONA 1880.indd 2

AIXECADA DE CÀNTIRS DES DE
10 A 200 KG
A les 12.30 h, a la Pl. de Vendre
TROBADA DE PUBILLES I HEREUS
A les 18 h, al Saló de Pedra
BALLADA DE MITJA AUDICIÓ DE
SARDANES
A les 18 h, a l’Hort del Rector
CHEF NATURE DE LA CIA.
MARKELIÑE
A les 19 h, al pati de
l’escola Bernat de
Riudemeia
TARDA UNDERGROUND
De les 17 h a les 21.30 h, a
l’escola Argentona
3X3 BÀSQUET SOLIDARI
A partir de les 17 h, al
pavelló municipal
GARRIDUB
A les 18 h, a l’escenari
principal
CONCERT DE FESTA MAJOR AMB
L’ORQUESTRA INTERNACIONAL
MARAVELLA
A 19.30 h, a la Pl. Nova
TAST DE DIFERENTS ESTILS DE
CERVESES ARTESANES
A les 19.30 h, a l’Av. de
Puig i Cadafalch
CONCERT DE JORGE SARRAUTE
I ESTEBAN VÉLEZ "RAÍCES
ARGENTINAS"
A les 20.30 h, a Can Doro

31/7/19 8:36
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ELECCIÓ DEL PUBILLATGE
ARGENTONÍ
A les 21.30 h, a la pista del
Centre Parroquial
CRIDA CAP ALS FOCS AMB SOUND
DE SECÀ
A les 22.40 h, des de la
Pl. Nova
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
A les 23 h, al Sot d’en
Calopa
CERCAVILA CAP A LA FESTA AMB
SOUND DE SECÀ
En acabar els focs artificials
BALL DE FESTA MAJOR AMB
L’ORQUESTRA INTERNACIONAL
MARAVELLA
A les 23.30 h, a la Plaça
Nova
CONCERT DE JOAN GARRIGA I EL
MARIATXI GALÀCTIC
A mitjanit, a Can Doro
CONCERTS AMB TRIBADE,
TREMENDA JAURIA I BABY PEACH
A les 24 h, a l’escola
Argentona

DILLUNS, DIA 5 D’AGOST
40A CURSA POPULAR
A les 9.30 h, des de la Pl.
Nova
XERINGADA FAMILIAR I FESTA DE
L’ESCUMA AMB EN JAUME BARRI
A les 12 h, a la Pl. Nova
CERCAVILA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS FINS A GARRINADA
A les 18 h, des de Pl. Nova
fins a l’escola Argentona
TARDA INFANTIL
A les 18 h, a l’escola
Argentona

ESPECTACLE FAMILIAR ASTEROID
DE LA CIA. CAMPI QUI PUGUI
A l’arribada de la Cercavila
(1a sessió) i a les 20 h (2a sessió), a
l’escola Argentona
CONCERT FAMILIAR PAÜRA DE LA
BELLUGA
A les 19 h, a l’escola
Argentona
CERVESA EN XARXA – TAST GUIAT
DE CERVESES ARTESANES
A les 19.30 h, a l’Av. de Puig i
Cadafalch
GESSAMÍ BOADA QUARTET
A les 20 h, a Can Doro
SOPAR POPULAR, CRUCIFIXIÓ DE
GARRINS
A les 21 h, a l’escola
Argentona
EL COMEDIANT DE MARCEL TOMÀS
A les 21.30 h, a la Pl. de
l’Església
CORREFOC DE BÈSTIES
A les 22.30 h, des de la
Pl. de Vendre
HAVANERES AMB MAR ENDINS
A les 23 h, a la pista del
Centre Parroquial
CONCERTS AMB LA OTRA & LAS
LOCAS DEL CO, OQUES GRASSES I
EL DJ HOCHI
A les 24 h, a l’escola
Argentona
CONCERT DE VERSIONS AMB LOS
80 PRINCIPALES
A la 1 de la matinada, a
la Pl. Nova

DIMARTS, 6 D’AGOST
21A PEDALADA POPULAR
A les 9.30 h, des de la Pl.
del Molí
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20A REPICATRONADA
A les 13 h, a la Pl. Nova
TARDA FAMILIAR: UN MÓN DE
CARTRÓ I TALLER DE CIRC
A les 18 h, a la font
Picant
CAIPIRINYADA POPULAR
A les 18.30 h, a l’escola
Argentona
TAST DE CERVESES IPA
A les 19.30 h, a l’Av. de
Puig i Cadafalch
XINDRIADA I BALLADA DE
SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT
DE BARCELONA
A les 19.30 h, a la font
Picant
CONCERT AMB RAQUEL LUA
A les 20 h, a Can Doro
TEATRE-CONCERT AMB TENORS DE
LA CIA. ILLUMINATI
A les 21.30 h, a la Pl. de
l’Església
CONCERT GEOMETRIES D’EN
MIQUEL GIL
A les 23.00 h, a la Pl.
Nova
CONCERTS AMB L’ORQUESTRA DE
LA GRAN PORCA, MAFALDA, EBRI
KNIGHT I PD DOMINGO EL GRAN
A les 23 h, a l’Escola
Argentona
CONCERT AMB SE ATORMENTA UNA
VECINA
A mitjanit, a Can Doro
DJ SURDA
A la 1.30h, a Can Doro
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Art, tallers i oci per a tota la família

El espectacles teatrals més originals
aterren a Argentona
La Festa Major d'Argentona no
són només càntirs, música i actes
populars. Edició rere edició la vila
aposta pels espectacles teatrals més
originals, una programació que crida l'atenció dels més petits però
que també és capaç de captivar els
adults. Aquest any, després de la
preestrena ahir de "Teia", de Júlia
Farrero Puig, arriben més obres que
combinen la música, els titelles i la
dansa a la perfecció. A tall d'exemple, avui divendres, 2 d'agost, a les 19
hores, l'escola Bernat de Riudemeia
serà l'escenari de l'agrupació El Pot
Petit. En aquesta actuació festiva hi
haurà música en directe, ja que la
banda porta baix, bateria, guitarra,
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piano, violí, saxo, trombó, titellaire i veus.
Una mica més tard, a la terrassa
de l'Església, la companyia Claire
Ducreux i Toni Mira interpretaran
l'obra "Avec le temps". Ambdós artistes fan servir la dansa, el teatre
visual i una bona dosi d'humor per
explicar una història tragicòmica.
Obriu pas a la comèdia
Un cop encetada la Festa Major, amb
el pregó, la Nit Boja i l'aixecada de
càntirs completats, arriba el torn
de la comèdia. Després de la seva
actuació a Mataró per Les Santes, la
companyia Markeliñe intentarà fer
somriure petits i grans amb el seu

espectacle "Chef Nature". Diumenge
4, a les 19 al pati de l'escola Bernat
Riudemeia, aquests artistes procedents del País Basc obriran un original restaurant a peu de carrer.
Passat el cap de setmana, dilluns,

Un món de cartró convidarà els més petits a
participar en un conte
obert a la imaginació
dia 5 d'agost, a les 20 hores un meteorit impactarà a l'escola Argentona
i donarà el tret de sortida a l'espectacle familiar "Asteroid", de la companyia Campi Qui Pugui. Es tracta
d'una obra que, mitjançant l'humor
absurd, afronta la forma de relacionar-nos amb allò que desconeixem.
La producció combina teatre gestual
i titelles amb l’objectiu d’aconseguir
un impacte sorprenent i transformador a l’espai públic.
Aquells que vulguin continuar
amb la festa no es poden perdre "Un
món de cartró", de la companyia
Crea Moviment, que ens convidarà
a participar en un conte obert per a
menuts i grans on les caixes de cartró tindran un rol fonamental. | Red.
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Cedida

Del 4 al 6

AGOST

Argentast
Av. Puig i Cadafalch
Entre les 19 i la 1 h
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Fira de gastronomia local i cerveses artesanes

Un homenatge al menjar
i al beure a la vila
Un dels al·licients més saborosos
d'aquesta edició serà la fira de gastronomia local i de cerveses artesanes,
Argentast. Durant els tres dies de la fira
s'organitzaran diversos tallers relacionats amb el tast i l'elaboració d'aquesta

beguda, amb la presència de les marques La Montnegre (Alt Maresme),
Quana Beer (l’Ametlla del Vallès),
Synera (Arenys), Barret Cervesers
(Granollers), Flybrew i Molta Malta.
D'altra banda també hi haurà tastets
gastronòmics a càrrec de diversos establiments com Atahualpa, Masia Can
Raimí, Pizzeria Peperoni, Restaurant
Sant Jaume, Josimar, Pastisseria Roser,
Can Baladia, Lady Tortilla, El Tastet
del Casino i La torreta. | Red.
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D. Ferrer

Del 4 al 6

AGOST

La Garrinada

20 anys de concerts: la festa
del jovent es fa gran

La Garrinada
Escola Argentona
A partir de les 24 h

Oques Grasses, Tribade, Ebri Knight,
Tremenda Jauria
i Baby Peach són
alguns dels grups
més esperats de
l'edició d'enguany
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Coincidint amb la Festa Major,
Argentona acull una celebració
totalment consolidada al poble i
adreçada especialment al públic
jove. Parlem de La Garrinada, un
esdeveniment en el qual la música és la protagonista i que ja porta
dues dècades donant guerra.
Aquest any la programació és
ben diversa. Destaquen com a
caps de cartell Oques Grasses,
Tremenda Jauria, Ebri Knight,
Tribade i Mafalda, tot i que locals
i visitants també podran gaudir
del directe d'Inna Babylon, Baby
Peach, PD Domingo el Gran, La
Otra & las Locas del Co, l'orquestra de La Gran Porca i DJ Hochi.

Les activitats tradicionals
A banda dels concerts, del 4 al 6
d'agost, Argentona acollirà diverses
activitats entre les quals s'inclouen un torneig de bàsquet solidari, una cercavila popular, la gran
caipirinyada, el Garridub i el sopar
popular de dilluns a la nit. | Red.

Miquel del Roig
Durant la caipirinyada,
el cantautor ebrenc pujarà
dalt de l'escenari per
amenitzar la festa amb la
seva veu, la guitarra
i temes propis
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Xevi Abril

5
AGOST

Oques Grasses
Escola Argentona
A partir de les 24 h
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Guillem Realp, baixista d’Oques Grasses

“Som fans del bon rotllo
i de l’escalfor”
Oques Grasses va començar a cultivar el seu èxit amb cançons com
'Sexy', 'Cul' o 'Passos importants'. I
l’últim pas dels osonencs ha estat la
publicació de 'Fans del Sol', un disc
on exploren nous sons sense deixar
de banda el seu inconfusible estil
festiu, que els ha convertit en un
dels referents del panorama musical
català. Cinc anys després tornen a

La Garrinada per captivar el públic
argentoní amb el bon humor del seu
directe fresc i despreocupat.
Presenteu ‘Fans del Sol’, un
disc amb l’essència d’Oques
Grasses però on exploreu nous
estils. Com ha estat aquesta
evolució?
La sort i el privilegi d’aquest disc
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és que hem tingut un any per ferlo. L’hem pogut començar i acabar
tres vegades, com aquell qui diu, i
això ha donat peu a introduir nous
elements. Vam començar gravant-lo
com sempre havíem fet, però després
vam pensar “aquest bombo no ens
agrada com sona”, i el vam canviar
per un d’electrònic. I la cosa es va
anar enfilant! Hem tingut tot un any
per investigar aquesta nova sonoritat,
però cap disc d’Oques Grasses sona
com l’anterior. Tot és una evolució,
un canvi i unes noves influències.
Xevi Abril

Una evolució musical però
també personal.
La convivència, en un grup de música, està a l’ordre del dia. I per gravar 'Fans del Sol' vam passar tot un
estiu a Muntanyola com qui marxa
de colònies. D’aquesta convivència
en surten moltes coses i a banda del
vessant musical també ens hem conegut més com a persones. Ara tenim
més complicitat.
‘Fans del Sol’ és un disc molt
eclèctic. Però quin és el denominador comú de les vostres
cançons?
L’essència d’Oques Grasses és el bon
rotllo, el fet de pensar que les coses
són com són i és aquesta la música
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amb què ens toca ballar. El disc té
molt d’aquest ADN, som naturals i si
ens equivoquem no passa res, ens en
riem i seguim endavant. Aquesta idiosincràsia és la que volem transmetre
amb les lletres i al directe.
Esperàveu tornar als escenaris amb aquest èxit?
Sabíem que després d’haver aturat un
any el públic en tindria ganes. Però
no ens esperàvem aquesta resposta,
encara ho estem digerint i assimilant.
Amb els concerts d’aquest estiu és
quan ho comencem a veure i pensem “aquí hi ha alguna cosa”, però
fins d’aquí un temps no entendrem
el que estem vivint.
A ‘Serem ocells’ dieu que les
mateixes pors que ens ceguen
són finestres plenes de llum.
Què us fa por, a Oques Grasses?
Tothom té pors, però el que s’ha de
fer és afrontar-les i convertir-les en
reptes o objectius. Els problemes
que poden generar por són alhora oportunitats perquè sempre se’n
pot trobar una part bona. Això també va lligat amb el títol del disc: el
sol és una cosa molt ben parida i és
una mica una metàfora de les coses
bones. Som fans del bon rotllo, de
l’escalfor, del sol.

També versioneu “John
Brown era un petit indi”.
A en Josep [el cantant] li surten
aquestes coses. Té llibretes i va escrivint el que li passa pel cap o el
que diu altra gent, i a partir d’aquí
va fent els seus poti-poti i acaben
sortint cançons així.
Torneu a La Garrinada després de cinc anys i expliqueu
que aquella vegada vau entrar
a l’escenari amb un carro de la
compra. Amb què ens sorprendreu aquesta vegada?
Serà el concert del nou disc, anem
molt ben arreglats i molt guapos
amb la nova vestimenta i portem
un sol a l’escenari. Però també tocarem temes antics, aquells hits
que la gent ens demana. Ves a saber què passarà, potser ens agafa
per parlar en italià!
I encara gaudint d’aquest
èxit de 'Fans del Sol', teniu ja
algun nou projecte entre mans?
Sempre anem barrinant coses, perquè quan n’acabes una ja estàs pensant com es podria millorar. Tenim
algun projecte de cara a l’any que
ve i ja es va gravant alguna cosa, tot
i que no amb la mateixa exigència
que quan fèiem el disc. | M.A.
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Afectacions durant la celebració de Sant Domingo

Mobilitat, trànsit i serveis municipals,
també pendents de la Festa
No tot és festa per Sant Domingo.
De l'1 al 7 d'agost, la vila també s'ha
de preparar i organitzar perquè la
logística no espatlli la celebració.
És per aquest motiu que l'Ajuntament d'Argentona ha anunciat
diversos canvis en matèria de mobilitat, trànsit i serveis municipals,
informació pràctica que detallem
a continuació.
On no es podrà aparcar?
En primer lloc, quant a l'estacionament, de dijous a dimecres hi
haurà restriccions i prohibicions
d'aparcament a diverses vies de la
vila: a l'avinguda Puig i Cadafalch
(amb motiu de la instal·lació de la
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fira de gastronomia i cervesa artesana, Argentast), al carrer Les Parres
en la seva totalitat, al passatge de
les Escoles, i als carrers Mataró,
Mestre Falla, Sant Ferran, Bernat
de Riudemeia, Jacint Verdaguer,
Barcelona, Àngel Guimerà, Anna
Ravell, Rosers i Doctor Samsó (on
s'ubicarà un tobogan aquàtic). També
s'aplicaran aquestes mesures a la
plaça de l'Església, a la zona de la
font Picant (durant la celebració de
diversos actes) i a la zona esportiva (degut a la instal·lació de la fira
d’atraccions). De la mateixa manera,
es preveuen restriccions d'estacionament a Can Doro i als voltants
de Cal Guardià, Ramon Par i el Saló

S'habilitarà una zona
d'estacionament a la
carretera comarcal
C-1415
de Pedra.
Per tal de posar fàcils les coses als
veïns i visitants, el consistori habilitarà, del 3 al 6 d'agost, una zona d’estacionament a la carretera comarcal
C-1415, reconvertida en aparcament,
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entre la rotonda de les Palmeres i la
rotonda de Sant Sebastià.
Canvis en el servei de transport públic
De l'1 al 7 d'agost, a causa de la
instal·lació de la fira Argentast, la
parada d’autobús ubicada a l’avinguda Puig i Cadafalch es traslladarà
al Pi Gros, i el tram de la carretera
C-1415 en direcció a Granollers es
realitzarà per la C-60.
D'altra banda, el servei regular
d’autobús mantindrà els mateixos
horaris, i s’ampliarà amb nous trajectes. En primer lloc, la matinada
del 3 al 4 d’agost el servei inclourà
la sortida d’un autobús cada hora
des de la rotonda del Pi Gros d’Argentona fins a l’estació de Rodalies
de Mataró. En segon lloc, la matinada dels dies 5, 6 i 7 d’agost, el servei
s'efectuarà cada mitja hora i oferirà
el mateix recorregut.
Recollida d'escombraries i mercat setmanal
Durant els dies de la Festa Major,
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El servei de bus s'ampliarà durant els dies forts de Festa Major.

les escombraries es recolliran segons el calendari previst. No obstant
això, a l’avinguda Puig i Cadafalch,
carrer Gran, Torres i Bages i plaça
de l’Església, l’horari per treure la
brossa serà a partir de les 23 hores.
La nit del 2, 3 i 5 d’agost, els veïns
dels carrers afectats per l’itinerari

Fotografia

del correfoc hauran de deixar la
brossa de la fracció que pertoqui
a la porta de casa un cop finalitzat
l’espectacle, a partir de la mitjanit.
Per últim, cal recordar que el
divendres 2 d'agost no hi haurà
l'habitual mercat setmanal al centre urbà. | Red./Arg.com
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Viure Les Santes des de dins: més de 400
voluntaris participen en la Festa Major
Parlem amb Imma Llorens i Montse Xarles, coordinadores de voluntaris durant la
celebració més esperada de l'any a Mataró
Les Santes: Redacció

Imma Llorens i Montse Xarles
són les dues persones responsables de coordinar els 400 voluntaris que, edició rere edició, fan
possible Les Santes. Oferir aigua,
tocar el flabiol o la gralla o fer els
recorreguts de les Matinades són
algunes de les tasques de què s'encarrega cada segona quinzena de
juliol aquesta iniciativa.
La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró és l'encarregada de gestionar el voluntariat de
Les Santes, però tant Llorens com
Xarles són les que defineixen les
funcions de cada ajudant. "Hi ha
dos grups: un de més restringit
(format per unes 300 persones que
organitzen actes com la Ruixada,
que són campaners, sardanistes
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o músics) i un altre en què es pot
apuntar tothom que vulgui, que és
el voluntariat de cercaviles", expliquen. De fet, en aquesta última
colla, integrada per un centenar de
persones, hi pren part gent de totes
les edats, des dels vuit fins als 60
anys. La seva feina és proveir d'aigua els portadors de les figures durant tots els recorreguts i realitzar

servei d'ordre a les Dormides, a
la Convidada i a la Convidadeta.
"Molts d'ells repeteixen cada any
perquè els agraden les cercaviles
i volen sentir-se útils i part de la
festa", afirmen.

Esperit de col·laboració
La coordinació de voluntaris va arrencar amb l'arribada de Les Santes

Edició tancada

D. Ferrer

Ja s'ha posat punt final a l'última
edició de Les Santes, però l'any
vinent el voluntariat seguirà tenint un paper clau en la Festa
Major. Per a aquells que s'hi
vulguin apuntar, caldrà estar
atents durant el tercer trimestre de 2020, període en el qual
s'obren les inscripcions al web
de la Direcció de Cultura.
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democràtiques, cap a la dècada
dels anys vuitanta. "És una tasca
que cada vegada està més regulada i més organitzada, ja que abans
tot era una mica més caòtic i lliure", asseguren l'Imma i la Montse.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica

D. Ferrer

Ambdues també destaquen la
incorporació de noves figures com
la Momeroteta i el Dragalió, situació que ha provocat la necessitat
de reunir un major nombre d'ajudants per oferir el suport que requereixen les colles.
D'altra banda, sembla que el
relleu generacional està garantit.
I és que "els voluntaris, quan es
fan grans, acostumen a portar els
seus fills i a encomanar-los l'afició
per Les Santes", expliquen. Alhora,
"hi ha molts pares que també se
sumen a la iniciativa perquè les
seves criatures són portadores de
Nans o del Dragalió", fet que les
dues coordinadores agraeixen de
bon grat.

La pèrdua de les barres
Junt amb la Gegantada i la Postal
de Gegants, les barres de la Juliana
i del rom cremat eren dos dels espais més cobejats pels voluntaris.
Enguany, però, la gestió s'ha cedit
a entitats de la ciutat, una decisió
que Llorens i Xarles lamenten.
"Hi ha unes 40 persones, sobretot les majors de 50 anys, que han
deixat el voluntariat perquè ja no
poden encarregar-se d'aquestes
feines, un canvi que ens sap molt
de greu", asseguren. | Red.
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La majoria dels
voluntaris repeteixen
edició rere edició

Implants dentals:
Cirurgia guiada per ordinador
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Estètica dental:
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La majoria absoluta dels actes, sobretot els destinats al públic més jove, tenen un seguiment massiu.

D. Ferrer

Les Santes 2019: n’hem fet Festa Major, ara sí
Avui en dia, en època de Procés i de forta polarització en gairebé tots els temes,
Les Santes són, probablement, el gran consens cultural de la ciutat

Opinió: Joan Salicrú

Aquell vespre de juliol del 1999,
just ara fa vint anys, Manuel Mas
va tirar definitivament el barret al
foc. Era el seu darrer intent per provar d’imprimir un segell propi a la
Festa Major de Les Santes, amb els
organitzadors de la qual havia tingut des de feia dues dècades —quan
el primer Ajuntament democràtic
va incorporar l’energia cívica de la
campanya "Les Santes, fem-ne Festa
Major", promoguda per un grup de
joves del Foment Mataroní— una
relació d’amor-odi.
El pregó de la Crida a la Festa
Major de l’any anterior, protagonitzat pel tenor mataroní expatriat a
Alemanya Amadeu Casanovas, havia certificat l’esgotament del model vigent i havia fet prendre a Mas
l’arriscada determinació de crear
un nou acte “a porta tancada” on
es convidaria totes les entitats de
la ciutat i que, a la pràctica, segregaria el Pregó —encomanat a una
personalitat popular, generalment
mataronina— de la Crida en si, que
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a partir de llavors seria responsabilitat únicament de l’alcalde de torn.
Mas aprofitava l’avinentesa per
intentar “obrir” la Festa Major a tota
la ciutat, perquè la considerava “segrestada” pels “matarocèntrics” que
les organitzaven de forma voluntària,
segons ell incapaços d’entendre el salt
humà i de dimensió que estava fent
la ciutat. Però a l’hora en què l’acte
havia de començar, aquell 24 de juliol un grup d’activistes de Maulets i
de Joves amb Iniciativa va bloquejar
l’entrada als assistents, sota el pretext
que la invenció de l’alcalde era un
acte de caràcter privat, contrari a la
idiosincràsia de la festa. Hi va haver
empentes, un vidre tancat i al final
l’acte es va haver de suspendre.
L’emprenyada de Mas va ser monumental. A partir d’aquell moment, l’alcalde etern del Mataró postfranquista
va “dimitir” de la festa i va rebaixar
la seva presència al mínim. Mai més
va provar de ressuscitar el seu pregó
amb aires igualitaristes. (Després d’ell,
tots els alcaldes que ha tingut la ciutat han variat 180 graus l’actitud cap
a la Festa Major i se n'han convertit

En aquests temps,
la ciutat en el seu
conjunt s’ha fet seva
la Festa d’una manera
que gairebé ningú
es podia esperar
en autèntics entusiastes. En el cas
de Joan Mora i David Bote perquè
els permetia “presentar-se” de ple
en un món que els era aliè com el
Mataró Centre, contra el qual s’ha
demostrat pràcticament impossible
de governar la capital del Maresme).
En una Crida posterior, Manuel
Mas va testamentar sobre Les Santes:
“La festa anirà també canviant, tal
com ho va fent la ciutat”. Pronunciava
aquestes paraules quasi com un desafiament, però internament no ho
tenia gens clar, que les coses anirien
cap aquí. Dues dècades després, però,
es pot afirmar que Mas la va encertar en públic i que errava en privat:
en aquests temps, la ciutat en el seu
conjunt s’ha fet seva la Festa d’una
manera que gairebé ningú es podia
esperar. Alguns, amb cert fred de peus
davant una festa que “se’ls escapa
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de les mans”, han parlat de “pèrdua
d’identitat”, de “desnaturalització” o
“massificació”, però la realitat s’imposa: Les Santes són un èxit absolut que
cada cop arriba a més gent.
Es nota els dies previs a la Festa
Major i durant la festa en si: en l’espectacular venda de samarretes i
la gran quantitat de marxandatge
vinculat a la festa o les inacabables
polèmiques pel cartell, però especialment en el seguiment massiu que
tenen la majoria absoluta dels actes,
sobretot aquells destinats al públic
infantil i juvenil. N’és paradigmàtic
la duplicació dels actes estrella de la
Nit Boja en sengles versions infantils,
la participació massiva de la mateixa
Nit Boja i l’assistència absolutament
ingent a actes fins fa pocs anys de minories com l’Anem a Tancar.
Què ha anat canviant a la ciutat i a
la festa que expliqui aquesta evolució? Per començar la creació a partir
de l’any 2000 de la Gegantada de Les
Santes, amb participació dels gegants
d’escoles, entitats i barris, una proposta promoguda de forma espontània per la Coordinadora de Colles
Geganteres (CCG) però que seria clau
en relació amb la necessària transformació de la festa. Havia de ser una
mena d’aperitiu de la Festa Major, que
ja tenia un primer ingredient fort en
la diada castellera dels Capgrossos,
creada pocs anys abans. Una idea
que —ara pot sorprendre— va aixecar llavors els recels dels portadors
d’en Robafaves perquè “els altres
gegants” no acabessin desplaçant
la família oficial.
Però a poc a poc les posicions es van
flexibilitzar —hi va ajudar la mà esquerra del regidor de Cultura del moment,
el socialista Remigi Herrero— i l’acte
es va dur a terme, amb la participació
de dotze figures (quatre anys després
ja eren quaranta). La possibilitat de
participar en la Festa Major, a través
d’aquest acte, de centenars de persones que fins llavors “se la miraven de
lluny” va ser l’espoleta que va encendre la fase de creixement exponencial
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que ha viscut la festa aquests darrers
anys. (Cal tenir en compte que en els
darrers deu o quinze anys, les escoles —públiques i privades— han dut
a terme una autèntica evangelització
dels lemes, les músiques i les figures de la Festa Major, fent que Les
Santes fossin un leitmotiv permanent). Anys després, el 2013, la programació d’un acte com les Dissantes
per part d’una altra institució la —
Fundació El Maresme— aliena a la
Comissió i l’Ajuntament, va ser clau
per fer encara un nou pas de gegant
en el canvi que ha anat vivint la festa.

L’ampliació de Les
Santes ha estat una
constant en tots els
regidors que han ocupat els darrers anys
la regidoria situada a
l’Antiga Beneficència
Però hi ha altres motius que expliquen l’eclosió de la festa, no tant
socials com de tipus administratiu,
encara que sembli estrany. La creixent exigència de seguretat de molts
dels actes ha provocat en els últims
deu anys la recol·locació d’alguns dels
principals ítems de la Festa Major en
indrets més amplis i centrals geogràficament parlant. Parlem, per exemple
—però no només—, de la Ruixada de
la Nit Boja, que des del 2013 es fa al
Nou Parc Central perquè el Vell s’havia quedat petit. La celebració de l’acte en un indret molt més gran i obert
ha possibilitat que alguns actes fossin
abraçats cada cop per més mataronins i de més diversos orígens. (A tot
plegat encara cal sumar-hi que l’èxit
intern ha contribuït enormement a
la projecció externa de la Festa, que
ha convertit Les Santes en un referent
arreu de Catalunya).
Aquests canvis que van acabar generant un salt d’escala en l’obertura
de la festa van ser promoguts en gran
manera pel govern de CiU de Joan
Mora, amb Joaquim Fernàndez com a

regidor de Cultura, és a dir, pels històrics adversaris polítics de Manuel Mas.
L’ampliació de Les Santes, de fet, ha estat una constant en tots els regidors que
han ocupat els darrers anys la regidoria
situada a l’Antiga Beneficència: Jaume
Graupera (ICV-EUiA) del 2003 al 2007
i Sergi Penedès (ERC) del 2007 al 2011.
No tot està per fer, doncs, però
evidentment la festa té molts reptes.
N’assenyalo dos. El primer: fer un
cop de cap en relació amb el finançament de la festa i aconseguir que el
gruix dels costos recaigui en patrocinadors privats, com passa per exemple
a Vilafranca del Penedès, on el 65%
del pressupost és aliè a l’Ajuntament.
Actualment, el pressupost directe de
la Festa Major representa un 10% del
total de Cultura: 790.000 euros. Quants
diners d’aquests es podrien destinar a
altres menesters culturals que no tinguin possibles patrocinadors privats
al darrere?
El segon: seguir adequant les activitats a l’espai que els correspon per
la voluntat de participar-hi, perquè
encara hi ha activitats amb ressons
sagrats. Així, seguir fent la Crida a la
Festa Major davant l’Ajuntament, en un
espai on en el millor dels casos poden
encabir-s’hi un 3% de la població local, és un insult a la necessària igualtat
d’oportunitats de tots els mataronins.
Lligat amb això, figura la necessitat de
seguir ampliant l’abast territorial de
la festa sense desfigurar-la: cal que hi
hagi més actes a tota la ciutat.
En conclusió: aquest 2019, que fa
quaranta anys que la Festa Major popular va començar a organitzar-se des de
l’Ajuntament d’acord amb la “societat
civil”, els creadors del “Les Santes, femne Festa Major” poden estar raonablement satisfets: quatre dècades després
es pot afirmar que la ciutat en el seu
conjunt se les ha fet seves. I avui dia, en
època de Procés i de forta polarització
en gairebé tots els temes, no és una fita
menor. Les Santes són, probablement,
el gran consens —l’únic?— cultural de
la ciutat. Caldrà seguir lluitant, però no
és poca cosa. | J.S.

31/7/19 12:36

Imatges

Les Santes 2019, en imatges

Daniel
Ferrer

Tot imatges santes.indd 2

31/7/19 14:13

Tot imatges santes.indd 3

31/7/19 14:13

Els anònims
REPORTATGE
Text: Gisela Ferrer
Fotos: C.Villar i J.Brucet

de Les Santes
Reportatge fotogràfic de
Carles Villar i Joan Brucet

L

es Santes inspiren. Les seves figures i
colors, les guspires i el foc, deixen bocabadats tothom i creen magnífiques
estampes. Per això, la Festa Major de
Mataró és un escenari agraït per als fotògrafs.
L’any passat, però, fugint de les “fotografies que
fa tothom”, en Carles Villar i en Joan Brucet van
decidir fer un reportatge que il·lustrés totes les
persones anònimes sense les quals "Les Santes
no serien possibles".
Fa dos anys, en Carles, que és instal·lador, va ajudar
en el muntatge d'un escenari de Les Santes. Va ser
aleshores quan va adonar-se realment de la magnitud
de feina que comporta la festa els dies previs. "Estan
a 35º a la platja, veient com la gent s'està banyant, o
inclús sota la pluja", comenta. Així que va planejar fer
una cosa diferent del que s'havia fet fins ara quant a
fotografia durant la Festa Major. Són treballadors, al cap
i a la fi, però aquella experiència va animar en Carles a
retratar i deixar constància d'aquelles persones anònimes sense les quals no hi ha Santes: la gent que munta,
el servei de neteja, els pirotècnics... Hi ha un col·lectiu,
però, que no hi apareix: els voluntaris. "Aquests sí que
ho fan per amor a l'art", apunta en Carles.
Per dur a terme la seva idea, en Carles va proposar
a en Joan de fer-ho plegats, per així poder repartir-se
diferents hores i llocs. "Hi ha moltíssimes fotos de les
Santes, però de la feina que comporten no", assenyala
en Joan. "Vaig pensar que era una bona idea i em va
motivar", continua. Anteriorment joier i ara jubilat, en
Joan és un aficionat a la fotografia des que tenia 20 anys.
Les fotografies que han capturat entre en Carles i
en Joan deixen palès com Les Santes poden ser dues
realitats diferents, dos mons paral·lels. "Quan els músics
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Muntatge a la platja del Callao.

Joan Brucet

acaben de tocar, els operaris ja estan de seguida recollint l'equip dels escenaris. I al cap d'una estona, tornen
a muntar per al següent", explica en Carles. "I quan
acaba la festa, encara hi ha gent bevent cervesa, mentre arriben els operaris i es posen a netejar", afegeix.

Els números darrere la feina
Els escenaris són el primer que es munta. Des de fa
8 anys, Germans Homs és l'empresa proveïdora en
bastides (escenaris, torres i estructures), mòduls
(sanitaris, taquilles...) i maquinària (plataformes
elevadores, carretons...). Per fer-ne tot el muntatge
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i desmuntatge al llarg de vuit dies, hi destinen nou
operaris cada dia.
En Joan va ser qui va centrar-se a fotografiar el
muntatge d'escenaris, que començava amb la sortida del sol. El que més va sobtar-li, explica, va ser "la
rapidesa amb què muntaven i com s'enfilaven". En
Carles va dedicar-se a fotografiar tot el que venia
després: cables, focus, cadires, barres i focs.
D'escenaris, Germans Homs n'ha muntat tres, dos de
18x16 m i un de 12x14 m. A més, també van encarregar-se
de les estructures com la de la plaça de darrere l'Ajuntament per a la pirotècnia, i les torres per a la Ruixada.

Fa 8 anys que l'empresa mataronina Germans Homs
és proveïdora oficial de Les Santes
per al muntatge
d'estructures.

Pel que fa a les cadires que acompanyen alguns
dels actes, l’espai on més se'n col·loquen és a les
havaneres i al concert de festa major, amb 3.000
llocs. A l’escenari Espigó, aquest any, se n'han posat
1.800 durant els concerts de Roger Mas, Big Band
Jazz Maresme, la Banda de l’Agrupació Musical del
Maresme i Always Drinking Marching Band, segons
dades de l'Ajuntament. Les cadires es posen i es
treuen a l'inici i al final de cada espectacle.

Del 19 al 29 de juliol, el servei de neteja
amplia el dispositiu amb 70 peons de
neteja, 12 màquines escombradores,
4 camions recol·lectors, 4 conductors
i 9 equips d’aigua a pressió.
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A l'Escapada s'encén
una traca de 800 m
i durant els focs es
llancen uns 5.000 coets
L'element clau
Santes i foc van de bracet: des de les figures amb les seves guspires
fins a l'acte més multitudinari de la festa major. Pirotècnia Tomàs,
ja coneguda per a la majoria de mataronins per ser els encarregats
dels focs artificials la nit del 27 des de l'any 2006, són també l'empresa que vesteix els carrers i la plaça de darrere de l'Ajuntament
amb traques. A més, Juan Carlos Caba, un dels seus tècnics, és l'encarregat de la pirotècnia de les colles, ja que "en aquests moviments,
hi ha d'haver un expert en pirotècnia", comenta.
El dia 25 de juliol, es desplacen fins a Mataró sis tècnics de l'empresa,
encarregats de muntar la traca. I per als focs, arriba una persona més.
La feina de la platja es fa en dos dies: primer, es planten els canons
buits, i el mateix dia de l'acte s'omplen amb els explosius. Aquest any,
la pluja va comportar que durant el dia 27 els canons estiguessin buits
tot un dia, ja que s'havien col·locat el dia 26, i van acabar omplint-se
el 28. A part d'aquest fet, el canvi de programació no va comportar
més alteracions en la feina dels professionals.
A l'Escapada a Negra Nit l'acompanyen uns 800 metres de traca,
500 d'ells concentrats a darrere de l'Ajuntament, un muntatge que
comporta tot un dia de dedicació. D'altra banda, a l'espai de la platja,
es col·loquen uns 2.000 canons de coets i uns 2.000 d'efectes digitals,
que són els focs més baixos que acompanyen el castell. De coets, en
total, se'n llancen uns 5.000.

Els canons es planten el dia anterior i s'omplen el dia dels focs.
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PLATA MUNDIAL
Roser Tarragó, MVP del campionat, i Marta Bach,
tornen a pujar al podi

ETE-1585_ok.indd 1

31/7/19 11:19

el tot Esport

MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor el tot esport

Demostren qualitat i caràcter
Ru Tarragó i Albert Ramos han superat una mala època esportiva
L’esport sovint enlaira ídols però no
tarda a fer-los caure. I quan això es
produeix no és fàcil recuperar-se i
tornar-se a aixecar per ficar-se novament a l’elit. A part de qualitat
s’ha de tenir caràcter, força mental i
esperit de lluita. I això és el que ens
han demostrat en els últims dies de
juliol dos esportistes de casa nostra,
que ja han estat considerats com a
“millor esportista de Mataró”.
La Roser Tarragó, jugant amb la selecció espanyola, l’any 2012, havia
guanyat la plata olímpica, el 2013
el títol mundial i el 2014 el títol europeu. Gràcies a això va rebre tres
anys seguits el guardó de millor
esportista de la nostra ciutat, en
dos d’ells compartint-lo amb Marta
Bach.
Després l’any 2016 va guanyar la
Copa LEN i la Copa de la Reina amb
l’equip de La Sirena CN Mataró i
encara va ser la màxima golejadora
de la selecció en els Jocs Olímpics
de Rio 2016, on Espanya va quedar
en cinquè lloc. Però durant la seva
estada als Estats Units pels estudis
va patir una forta davallada en el
seu rendiment esportiu, que la va

El Personatge

apartar de la selecció. En tornar a
Catalunya va acabar recalant en el
“Medi” on s’ha anat refent. Ara a
final de juliol en els campionats del
món de Gwangju a Corea la “Ru” ha
ressuscitat a nivell internacional.
Va sorprendre marcant 6 gols en el
primer partit contra Grècia, l’actual
campiona d’Europa, i després ha
mantingut un nivell espectacular
en tots els partits, acabant com la
màxima golejadora de la selecció,
treballant moltíssim també en defensa i sent considerada la MVP del
mundial.
L’altre cas és el d’Albert Ramos,
un tennista que l’any 2016 va guanyar el seu primer torneig del circuit ATP a Bastad (Suècia) i va ser
el millor esportista de Mataró del
2016. Va arribar a estar situat en el
lloc 17è del rànquing mundial el mes
de maig de l’any 2017. Les lesions
li van complicar la seva trajectòria
i això el va afectar moralment, per
anar caient en picat, fins a sortir del
TOP-100 del rànquing. Ara s’ha establert a Andorra i sembla que això li
ha permès centrar-se novament i recuperar el seu millor nivell. Aquest

ALBERT RAMOS
tennista atp

diumenge passat en terres suïsses, a
Gstaad va guanyar el seu segon torneig ATP i ja s’ha enfilat fins al lloc
69 del rànquing.
Desitgem que tant un com l’altre,
encara que residint fora de la nostra
ciutat, puguin continuar portant
arreu del món el nom de la nostra
ciutat.
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WATERPOLO

Roser Tarragó i Marta Bach subcampiones del món

Les dues mataronines a la part superior: Tarragó, segona per l'esquerra, i Bach, segona per la dreta. | rtve.es

Bach repeteix la plata de
Budapest i Tarragó torna al podi
després de l’absència a la capital
hongaresa
El passat divendres dia 26 de juliol es
va acabar la participació mataronina en els Campionats del Món FINA
2019 que s'han disputat a Gwangju
(Corea), però va ser de forma brillant
perquè Roser Tarragó i Marta Bach
es van penjar la medalla de plata en
waterpolo, una més que afegeixen al
seu ampli palmarès. També se la van
penjar Anni Espar i Irene Gonzàlez, que
seran jugadores de La Sirena CNM la
temporada 2019-20.
La selecció campiona va ser la dels
Estats Units, que es va mostrar una
vegada més superior per penjar-se el
seu tercer or consecutiu en un mundial,

Roser Tarragó, MVP del Mundial. | rfen
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afegint-los als dos últims ors olímpics.
L'equip nord-americà va començar
fort (3-1), però a l'inici del segon quart
dos gols de "Ru" Tarragó van igualar
el marcador i van donar esperances.
Però l'equip estatunidenc va replicar
amb un parcial de 6-0, que va portar el
marcador fins un 9-3 al final del tercer
quart, que ja ho deixava tot decidit.
En l'últim quart Espanya va guanyar
el parcial (2 a 3) amb un altre gol de
Tarragó, aquest de penal, que era el
seu 16è en el mundial convertint-se
en la màxima golejadora de l'equip
de Miki Oca.
Roser Tarragó va jugar els 32 minuts
de la final sense descans, i Marta Bach
va intervenir en 5 minuts d'aquesta final. De les futures sirenes, Anni Espar
va jugar 28 minuts i Irene Gonzàlez 10.

Roser Tarragó MVP del Mundial
de Corea
A part de ser la màxima golejadora
d'Espanya la "Ru" Tarragó va rebre el
guardó de MVP del campionat i va
estar en el set ideal, on també hi és
Laura Ester la portera del Sabadell.
La màxima golejadora va ser l’hongaresa Rita Keszthelyi amb 24 gols,
indubtablement inflats en el 64-0 que
Hongria va clavar a Corea.

Balanç mataroní
global del Mundial FINA
2019 amb 5 medalles
mataronines
Marta Bach i Roser Tarragó: medalles de plata pel 2n lloc en waterpolo.
Helena Lloret i Alba Bonamusa:
medalles de plata pel 2n lloc en l’exhibició de waterpolo platja.
Berta Ferreras medalla de bronze
pel 3r lloc en Highlights en natació
artística i 6è lloc en lliure i tècnica.
Guillem Pujol 10è lloc en 5 km en
aigües obertes, 28è en 10 km i 12è en
relleus mixtes.
De moment no hi considerem les
medalles d’Anni Espar, Irene Gonzàlez
en waterpolo i Anna Gual en waterpolo platja, ja que, tot i que han fitxat,
no seran a tots els efectes jugadores
de La Sirena fins la temporada vinent
que començarà el mes de setembre.
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LES SANTES

Final de Les Santes Esportives 2019

Aleix Aznar i Júlia Raja
guanyadors de la Cursa
Popular de Les Santes

Marina Martínez i El
Jesús González s'emporMeziani guanyadors de la ta el Vuitè Open Ciutat de
Milla Urbana
Mataró de Billar

El diumenge 28 de juliol amb una gran
participació de 2.500 inscrits es va
disputar la tradicional Cursa Popular
de Les Santes.
El guanyador absolut va ser Aleix
Aznar (GA Lluïsos) amb un temps de 17
minuts justos, i Júlia Raja (CA Laietània
/ CN Mataró) va ser la millor femenina
amb un temps de 20:40.
Els altres guanyadors per categories van ser: Joaquim Joyas i Maria José
Martínez en la blanca, Miguel Molina
i Natàlia Rodríguez en la blava, Roger
Riera i Laia Vivas en la taronja, Martí
Codina i Ona Sans en la verda i Nil
Anton i Mariona Roca en la groga.

En la 24a milla urbana disputada el
passat dia 24 de juliol es van imposar
Marina Martínez (CA Laietània) en categoria femenina i Faissal El Meziani
(Amisi, en la masculina amb Aleix
Aznar com a millor local en quart lloc.
Els guanyadors en les altres curses
van ser: Ivan Molina (Lluïsos) en sub12sub14, Miqui Riera (Manresa) en sub16sub18-sub20, Jesús Caparrós (Terres
de l’Ebre) en màster, Marta Mitjans
(Penya APA Anem-hi), en sub12-sub14,
Clàudia Alarcón (CA Laietània) en
sub16-sub18-sub20 i Betània Duarte
(Lluïsos) en màster.

Les dues primeres en categoria femenina. | daniel ferrer
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Els passats dies 27 i 28 de juliol el local
municipal de billar al Palau d’Esports
Josep Mora va viure unes sessions
intenses i de gran qualitat billarística
en el 8è Open Ciutat de Mataró, 2n
Memorial Josep Cruz, i amb moltes
sorpreses que van anar deixant fora
a alguns dels favorits.
El guanyador final va ser Jesús
González (CB Sant Adrià) que es va
imposar per 40 a 29 en 47 entrades
a Francesc Hernández (CB Manresa).
En les semifinals havien derrotat a
Xavier Minguell (CB Barcelona), que
era un dels grans favorits, per 40 a 39,
i a Miguel de la Hoz (Canet) (40 a 23).

Entrega de premis de l'Open. | cedida
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LES SANTES

Durant els "dies forts" de Santes tampoc es va aturar l'activitat esportiva, amb la tradicional
i molt participada Cursa Popular de Les Santes i l'Open de Billar. Fotos: Daniel Ferrer

El femení del Rem Mataró continua al capdavant de la Lliga

L’equip femení en la regata de Mataró. | foto: eloi giménez

Van obtenir el segon lloc a Santa
Maria de Calonge
Després de la contundent victòria a
Mataró el passat 14 de juliol que els
donà un significatiu avantatge a la
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classificatòria de la lliga, les sèniors
femenines del Rem Capgrossos Mataró
van aconseguir un segon lloc a la 5a
regata disputada el passat diumenge
a Sant Antoni de Calonge.

Tot i que l’equip mataroní és líder
sòlid les noies de Rem Badalona continuaran lluitant i així ho van demostrar
a Calonge, imposant-se a les mataronines per poc més de 3 segons. Les de
Mataró defensaran el primer lloc el
proper diumenge 4 d’agost a la darrera regata que se celebrarà a Deltebre,
per guanyar la lliga que tant anhelen.
Pel que fa a la resta d’equips mataronins participants, un lluitat tercer lloc
de la final B per als sèniors masculins
i primeres de la final C per a les veteranes del Rem Mataró, que ja s’estan
focalitzant en la pròxima temporada.
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Albert Ramos guanya el Swiss Open
de Gstaad sense cedir cap set

És el segon torneig del circuit
ATP que guanya el tenista
mataroní en la seva carrera i li
permet pujat 17 llocs al rànquing
El tennista mataroní Albert Ramos
Viñolas va guanyar el passat diumenge
dia 82 de juliol el torneig ATP-250 de
Gstaad a Suïssa, aconseguint així el
segon títol del circuit ATP en la seva
carrera, i ho va fer sense cedir cap set
en tot el torneig. Fins ara només havia
guanyat a Bastad (Suècia) l'any 2016,
i aquesta era la seva setena final en
el circuit ATP.
En la final Ramos va superar amb
gran autoritat en dos sets (6-3, 6-2)
l'alemany Stebe que, situat en el lloc
455 del rànquing mundial, havia arribat de forma força sorprenent a
la final. L'alemany s'havia desfet del
francès Moutet (cap de sèrie n. 8),
el txec Vesely, l'italià Fabbiano i el

portuguès Sousa (cap de sèrie n. 5). El
cap de sèrie número 1 del torneig era
Roberto Bautista, recent semifinalista
a Wimbledon, però va caure en quarts
de final davant el portuguès Sousa.
Per la seva part Albert Ramos va
anar deixant pel camí el suís Laaksonen
i els espanyols Verdasco (cap de sèrie n. 2), Carballes (cap de sèrie n. 6)
i Andújar (cap de sèrie n. 7).

Puja 17 llocs ATP
Abans d'aquest torneig Albert Ramos
estava situat en el lloc 85è del rànquing ATP i després del triomf ha pujat 17 llocs, per situar-se ja al lloc 68è
d'aquest rànquing mundial.
La propera cita és el torneig de
Kitzbuhel a Àustria que ja va començar el dimarts passat i on debutava
davant l'hongarès Fucsovics (n.50 del
rànquing).

Ramos satisfet amb el trofeu. | swiss open gstaad
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Últim minut...
ATLETISME.
Raquel González (FCB)
campiona d’Espanya
de Federacions amb
Catalunya
L'atleta mataronina Raquel Gonzàlez va
formar en l’equip català que va obtenir
el títol estatal per federacions en el campionat disputat el dissabte passat a Pamplona i on Catalunya va sumar 546 punts
per 480 de Madrid i 450 de Castella Lleó.
Raquel Gonzàlez va quedar 2a en els 5
km marxa amb 22:00.44, a 17 segons de
la madrilenya Lídia Sanchez-Puebla.
El llançador de l’AA Catalunya format
a Mataró Bilal Nouali va guanyar en
javelina amb 72.97 m.
Marina Martínez i Marc Garcia participen en el Míting de Barcelona
El passat dia 20 de juliol es va disputar a
l’estadi Joan Serrahima. Van participar dos
atletes del CA Laietània: Marc Garcia va
quedar 5è en llargada amb 6.64 m i Marina
Martínez 4a en la final B (i 14a total) en els
800 m amb un temps de 2:09.55.

TAEKWONDO. Cinc
medalles per al CD
Tonbal en el campionat
català de promoció
El diumenge dia 21 de juliol es va
disputar al poliesportiu de la Mar Bella
de Barcelona el Campionat de Catalunya
de promoció cadet i precadet amb una
participació més reduïda que en altres
ocasions, ja que molts clubs ja estaven
de vacances. Sí que hi ha ser present el
CD Tonbal de Mataró i els seus competidors van aconseguir 5 medalles totes en
la categoria precadet: Wail Eddehbi (-41
kg) i Sergio Garcia (-33 kg) van guanyar
l’or i Diego Garcia (-37 kg), Aritz El Aluei
(-53 kg) i Elsa López (+59 kg) el bronze.

PATINATGE ARTÍSTIC.
Èlia Trigo i Lluís
Gámez subcampions de
Catalunya
El passat cap de setmana es va disputar
a Vidreres (Girona) el Campionat de
Catalunya de les categories Benjamí,
Aleví i Infantil de patinatge artístic on hi
va participar el Patinatge Artístic Mataró,
obtenint dues medalles. Èlia Trigo va ser
la 2a classificada en benjamí femení i
Lluís Gámez 2n classificat en categoria
aleví masculí, per tant tots dos es van
proclamar Subcampions de Catalunya de
la seva categoria.
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Mataró és ciutat de velòdrom
El moment més destacat va ser la
prova de mig fons darrere moto de 30
minuts, que va guanyar el campió del
món Stamm (Holanda.
Però també van captivar la velocitat
guanyada per l’italià Damiano, davant
el campió del món l’australià Johnson
i la persecució guanyada pel campió
del món, l’anglès Porter superant el
colombià Martín “Cochise”. Es va tancar amb l’americana guanyada per la
parella holandesa Loewersejn- Stamm,
que varen fer una gran exhibició d’astúcia acabant doblant a tota la resta
de parelles.
Inici del moviment de terres per construir la rampa. | foto: Iluro Sport

Fa 50 anys s’hi va construir la
rampa que va permetre que hi
arribés la Volta a Catalunya del
Cinquantenari
La setmana passada recordàvem les
inauguracions que es van produir el
dia 28 de juliol de 1969, fa 50 anys.
Aquell mateix any, uns mesos després,
una de les instal·lacions esportives
més emblemàtiques de la ciutat, el
Velòdrom, també va inaugurar una
obra de millora. Això ens ha portat
a reviure aquesta relació, en molts
moments apassionada i més freda en
altres però sempre viva, que ha tingut
la nostra ciutat amb els velòdroms.
Comencem pel més recent, que
tampoc ho és tant. Anem mig segle
enrere. Els anys 1968 i 1969 havien estat
de poca activitat ciclista a Mataró i en
concret a l'Esport (aleshores Deporte)
Ciclista Mataró. Hi havia el rumor que
es cobriria el Velòdrom, per tornar
a impulsar les reunions ciclistes en
pista que tant d’èxit havien tingut
uns anys abans. Però al final l’única
realitat tangible va ser la inauguració
el mes de novembre d’una rampa per
possibilitar l’entrada dels ciclistes en
proves de carretera.
Aquesta rampa va possibilitar
que la nostra ciutat, i en concret el
Velòdrom, fos final d’etapa de la “Volta
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a Catalunya del Cinquantenari” el dimecres 16 de setembre del 1970. Va
ser en una etapa contra-rellotge que
començà a Mollet. Els ciclistes en arribar a Mataró provinents d’Argentona, entraren per les Rondes i es dirigiren cap al Velòdrom on, aprofitant
la rampa, van baixar cap a la pista on
van fer una volta completa i així el
nombrós públic va poder veure de
prop les evolucions de les figures del
pedal. El guanyador de l’etapa va ser
Luis Ocaña, que aquell any havia guanyat la Vuelta i que tres anys més tard
guanyaria el Tour.
Tothom va quedar molt satisfet de
l’organització i la nostra ciutat va rebre
el premi al millor final d’etapa, tal com
ja havia passat 25 anys abans, en ocasió de les Noces d’Argent de la Volta.
A la vegada l’ambient del ciclisme en pista anava revifant i una setmana abans que arribés la “Volta” al
Velòdrom, aquell mateix escenari es
va vestir de gala per viure una gran
vetllada de ciclisme en pista amb participació de diversos campions del
món. Va durar tres hores, amb ciclisme de gran qualitat, i en les quals els
afeccionats que ja ho havien viscut
varen reviure grans moments d’aquest
esport tan espectacular i altres el van
conèixer de nou.

Aquests moments que es vivien al
Velòdrom feien retornar el sentiment
que Mataró era una ciutat ciclista i
així ho confirma el fet que gairebé
durant tot el segle XX... i una mica
del XIX, la nostra ciutat disposés d’un
velòdrom, cosa que poden dir molt
poques ciutats catalanes i espanyoles,
per molt esportives que siguin. Només
cal veure que Barcelona va haver de
fer uns Jocs Olímpics per tenir el velòdrom d’Horta. Anem a recordar
aquesta llarga història aprofitant
fragments dels “Records d’un Segle
d’Esport a Mataró” publicats en la
nostra revista fa uns anys.

1892: Pista al passeig del Callao
L’any 1892 ja es va celebrar la primera
cursa oficial de bicicletes a la nostra
ciutat durant les Festes de Les Santes.
Es va improvisar una pista al Passeig
del Callao, amb una tribuna amb capacitat per a 500 persones, que seria
precursora del primer velòdrom. El terra i el traçat res tenien a veure amb la
perfecció dels actuals velòdroms, però
tampoc era necessari, ja que muntar
en bicicleta a finals de segle era gairebé una anècdota, plena de temeritat
per part dels valents “sportmens”.
L’autèntic heroi d’aquella jornada va
ser Fernando Klein, pioner per excellència del ciclisme mataroní.
Ben aviat es va crear el primer
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El Velòdrom del Camí de la Geganta, on després hi hauria el Parc. | foto: arxiu jgc

club que fou el “Club Mataronés de
Velocipedistas” que inicialment presidí
Antonio Viada, amb socis il·lustres com
Fernado Klein i el seu pare Augusto
Klein, que foren grans impulsors del
ciclisme, de l’esport i de la cultura a
la nostra ciutat, on residien des del
1883, i també l’arquitecte mataroní
Josep Puig i Cadafalch, que anys més
tard, entre 1917 i 1925, seria president
de la Mancomunitat de Catalunya.
L’any següent es creà el segon club,
“El Pedal Mataronés” i el mes de maig
de 1893, amb motiu de la Fira, la pista del Passeig del Callao va viure de
nou uns “festivals velocipèdics” de
gran èxit.

1893: Velòdrom del passeig de la
Geganta
La construcció d’una nova pista ciclista amb millors condicions va avançar
amb dinamisme i el dia 28 de juliol de
1893 ja es va inaugurar el Velòdrom
del Passeig de la Geganta. Construït
d’acord amb els millors models de
l’estranger estava situat a l’actual Parc
Municipal, on la forma i les corbes peraltades encara denoten l’existència
allà d’aquesta antiga pista, que era de
terra i tenia 333 metres de corda. Al
seu voltant s’instal·laren nombroses
llotges, que s’ompliren a vessar el dia
de la inauguració, que pel fet de coincidir amb la Festa Major va tenir encara
més esplendor. Va haver-hi fins i tot

ETE-1585_ok.indd 8

una cursa internacional guanyada per
Besconais per davant de Smits i Brau.
Els dos clubs mataronins el 23 de setembre de 1893 es van fusionar i dels
dos va sortir l'“Sport Mataronès” que
va mantenir l’afecció al ciclisme a la
nostra ciutat mitjançant festivals que
atreien molt de públic al Velòdrom,
sobretot durant la Festa Major, en el
que era un dels moments culminats
de la festa.
L’any 1894, ara fa exactament 125
anys, es va crear la raó social “Parque
de Mataró” englobant el Velòdrom i la
Plaça de Toros recentment inaugurada
aquell any i la societat propietària va
cercar els terrenys.
Van anar passant els anys i el 1903
el Torrent de Can Torner va fer de les
seves i les seves aigües varen inundar el
Velòdrom. Hauria de passar encara més
d'una dècada, abans no comencessin les
obres del “desvio” que havia de canalitzar les aigües de la pluja soterrades
fins a la riera de Sant Simó. L’any 1904
es va pavimentar la pista interior del
velòdrom, però anava baixant una mica
l’interès per les carreres ciclistes... L’any
1905 l’Ajuntament va procedir a la compra del Parc- Velòdrom i la instal·lació
va quedar oberta al públic i així tots els
ciutadans podien gaudir-ne. Cada vegada
va ser més Parc i menys Velòdrom. L’any
1907 ja no hi va haver carreres ciclistes
per les Festes de Les Santes i l’ambient
ciclista va caure en picat.

1916: Velòdrom del camí de Mata
L’any 1914 es va fundar el “Club Pedal
Mataroní” despertant l’afecció mataronina d’uns anys de letargia. L’obra
més positiva d’aquest club fou la construcció del “Nou Velòdrom del Camí
de Mata”, construït pels socis i incondicionals a base d’unes accions
de 25 pessetes.
La pista, molt més petita que la del
Parc, que ja estava en desús, comptava
amb 133 metres de corda per 4 d’ample,
estava pavimentada de ciment. Va ser
inaugurada el dia 30 de juliol de 1916,
amb un atractiu festival presidit pel
diputat Sr. Carlos Padrós i l’alcalde
Sr. Josep Fradera, i que comptà amb
la presència del campió d’Espanya
Joaquín Rubio.
Durant uns anys s’hi van celebrar
interessants proves fins i tot amb mig
fons darrere motocicleta. Però la “febre” durà poc i aquesta pista va desaparèixer ben aviat i als anys vint s’hi
va entrar amb l’afecció ciclista altra
cop adormida.
1932: Reneix un club ciclista que
impulsarà el nou velòdrom
Durant els anys vint la Societat Iris
i l’Esport Ciclista Mataroní, creat el
1924, van centrar els seus esforços al
foment del ciclisme en carretera, amb
un interès per recuperar el velòdrom
per a la ciutat, que no va reeixir.
A finals de l’any 1931 es va produir la
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El Velòdrom de la Carretera de Mata va durar poc. | arxiu

liquidació d’Esport Ciclista Mataroní.
Però l’afició al ciclisme no podia morir
i el mes de març de 1932 es va “reconstituir” el club quasi amb el mateix nom,
però que a partir d'aquell moment es
coneixeria com Esport Ciclista Mataró.
El 9 d’octubre de 1935 es va celebrar
a l’Iris una Magna Assemblea Ciclista
on va quedar constituïda una comissió per gestionar la construcció d’un
nou Velòdrom i en la qual formaven
Eloi Català, Vicenç Roqueta, Valentí
Ubach, Gabriel Viñals, Vicenç Esteve,
Martí Puignou i Josep Mitjans. Però
la guerra civil frenaria tot el procés...
Durant els primers anys de la postguerra tot quedà aturat, però a poc
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a poc varen retornar els vells anhels
i Esport Ciclista Mataró, a la presidència del qual havia accedit el Sr.
Martí Puignou, va tornar a agafar la
torxa de la reivindicació d’un nou
Velòdrom, i per donar més motius
es va rellançar l’ambient ciclista amb
l’organització d’un final d’etapa de la
XXIII Volta Ciclista a Catalunya de
l’any 1943, que seria considerat com
“el millor final d’etapa de totes les
Voltes a Catalunya”.
Aquest final d’etapa, que va tenir
lloc el dia 11 de setembre de 1943, va
comptar amb la col·laboració de totes les entitats esportives de Mataró
i va ser apadrinada per l’Ajuntament,
amb un únic punt lamentable ja que
l’organització no va deixar que el final fos dintre de l’antic velòdrom del
Parc. El triomfador de l’etapa va ser
el famós Berrendero.
En aquells moments hi havia a
Mataró 1.500 ciclistes en actiu i davant l’èxit obtingut amb aquesta organització, l’Ajuntament va escoltar
els desitjos dels afeccionats i va patrocinar tres memorables reunions
ciclistes en el velòdrom del Parc en
les quals es va bolcar el públic mataroní, donant bon suport a la tasca que
estava fent l’Esport Ciclista Mataró.
Amb aquestes reunions semblaven
ressorgir els temps esplendorosos
de l’activitat ciclista, que poc a poc
aniria en augment.

1948: Inauguració oficial del
Velòdrom
L’entusiasme era imparable i el dia 16
d’agost de 1945 la comissió pro velòdrom va obtenir la cessió per part de
l’Ajuntament d’uns terrenys adjacents
al Parc Municipal, que s’anomenaven
“Camp de l’Alfals” i on solien pasturar
els cavalls, per tal de construir-hi el
Velòdrom. Es va calcular el cost de les
obres en unes tres-centes mil pessetes, i amb ajuts d’afeccionats, industrials i cases comercials, es va tirar
endavant el projecte. Inicialment hi
havia d’haver pista d’atletisme, cosa
que finalment no es va fer ja que les
pistes de l’Stàdium, que havien quedat deteriorades durant la guerra, de
seguida van estar disponibles.
Es va iniciar amb un acte simbòlic on
nombrosos associats d’Esport Ciclista
Mataró i del Centre Atlètic Laietània
varen procedir a arrencar alguns arbres
i a fer la delimitació dels terrenys. Les
dificultats econòmiques van fer que
les obres es frenessin. Però a poc a
poc els moviments de terra, varen
donar pas a una magnífica pista de
terra peraltada, aprofitant al màxim
el solar per obtenir una pista de 200
metres de corda.
L’any 1947 tot i tenir la pista encara
de sorra, Esport Ciclista Mataró, amb
Martí Puignou al davant, va portar a
destacadíssims especialistes de renom
mundial, amb l’actuació dels quals la
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gent va poder vibrar. Aquests asos
varen tenir una magnífica opinió de la
pista i això animà a la Comissió a donar
una darrera empenta dotant-la de superfície de ciment pòrtland, acabant-se
també els vestidors i les grades, que
més endavant serien ampliades.
El “miracle” s’havia aconseguit i el
somni era una realitat i el dia 22 de
juny de 1948 es va celebrar la inauguració del nou Velòdrom que seria
orgull de la ciutat i que en aquells
moments, i ho seria durant molt de
temps, era dels millors de l’estat. Va
ser una gran reunió amb proves de
persecució, d’eliminació, un intent de
rècord de la volta i, naturalment, d’una
americana de dues hores que va ser
guanyada per Brunels/De Kuyscker.

Els millors “pistards” mundials
a Mataró
Pocs dies després es va celebrar l’anomenat Trofeu de les Quatre Nacions,
amb participació dels més destacats
“pistards” espanyols, italians, belgues
i holandesos. I en les reunions de Les
Santes el públic va vibrar de valent.

El Velòdrom rebia els millors ciclistes del món. | foto: arxiu jgc

Durant tot l’estiu, i fins al mes d’octubre, les reunions se succeïen setmana
rere setmana, amb la presència dels millors ciclistes de pista del món, entre els
quals destacà el poderós Van Vliet que
va batre el rècord de la volta amb 11”8.
L’any 1949 a l’estiu l’activitat va
ser frenètica i se celebraren prop
d’una vintena de reunions internacionals, que aviat està dit... I més
figures passaren per Mataró: Acou,

Platner, Van Buren, Goselin (que
igualaria el rècord de Van Vliet),
però que trobaven uns grans rivals
en el mallorquí Guillermo Timoner
i el montcadí Miquel Poblet, que ja
eren com de casa, i que van tenir
ben aviat unes penyes de seguidors
amb els seus noms.
La ciutat de Mataró vivia el ciclisme
en pista com molta gent ara no es pot
ni imaginar.

En el Velòdrom es vivien apassionants curses darrere moto. | foto: iluro sport
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Can Marfà
ret homenatge al
gènere de punt
Dissabte 17 d'agost / 18 h
Can Marfà Gènere de Punt Museu de Mataró
Després d'un dia de piscina o platja, aquells qui
vulguin podran tornar al passat de la mà de Can
Marfà. I és que el Museu de Mataró organitzarà,
el pròxim dissabte 17 d'agost, una visita guiada a
les seves sales d'exposició permanent. L'objectiu
és acostar el procés de fabricació del teixit de
punt i l'evolució històrica d'aquesta indústria
als més curiosos. La mostra presentarà una
acurada selecció d'objectes de diferent tipologia
i cronologia: maquinària, indumentària, imatges
i documents, procedents de la col·lecció de la
Fundació Jaume Vilaseca.

Agenda
MÚSICA
# Nits d'Emocions 2019
21 h / Terrassa Sorli Emocions
(Plaça Can Nolla 1. Vilassar de
Dalt) / Sopar i concert: 35 €.
Reserves: 937 539 347
Dissabte 3 agost: 'Alice & The
Wonders', soul i R&B.
Dissabte 10 agost: 'Aisha & The
Ray-Band', soul i R&B dels 60.
Dissabte 17 agost: 'Crema
Catalana', havaneres.
Dissabte 24 agost: 'Mr. Shingles',
R&B dels 60.
# 7è Festival de Jazz d'Arenys
de Mar
22.30h / Pati del Xifré (c. Auterive,
s/n. Arenys de Mar) Anticipada:
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10€. Taquilla: 12€.
Divendres 2 agost: Big Band Jazz
Maresme & Txell Sust.
Divendres 9 agost: Tricia Boutté
& New Orleans Tradition.
Divendres 16 agost: The Big
Jamboree & Agustí Burriel.
Divendres 23 agost: Big Dani
Pérez.
# Cicle de Música 'Can Caralt
obert per vacances'
22h / Jardins del Museu Can Caralt
(Sant Andreu de Llavaneres)
A les 20 h, visita guiada al museu.
Divendres 2 agost: Echa Paka.
Divendres 9 agost: Xarim Areste.
Divendres 16 agost: Jazz Lakatans.
Divendres 23 agost: Jaume

Vilaseca Trio.
# 12è Festival Música a la Gruta
22h / Gruta de Lurdes (Parc de
Lurdes, Arenys de Mar)
Dissabte 3 agost: 'Guitarra i tradició' de Joan Carles Martínez Prat.
Dissabte 10 agost: 'Naimasuite
'amb Naima Trio.
Dissabte 17 agost: 'Origen' amb
el grup Neuma.
Dissabte 24 agost: 'Cants de poetes' amb Magdalena Campasol
(mezzosoprano), Olga Benito
(arpa), Daniel Garcia (piano) i Joan
Vallcorba (teclat).
# VIII Festival Tast de Jazz
Pati de Residència Sant Josep
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Dixie Rue del Percebe
Obertura del VIII Festival Tast de Jazz.
Cercavila i concert itinerant, a l'estil
dixieland-jazz de Nova Orleans.
Recorregut: Pl. Santa Maria, Pl. Ajuntament,
La Riera, Pl. Sta. Anna, C. Barcelona, Pl.
Peixateria, Pl. Gran, Pl. Ajuntament.
Diumenge 25 d'agost / A les 19 h

(Muralla Sant Llorenç, 15. Mataró)
· Dijous 29 d'agost / A les 21 h:
"August Tharrats Trio & Amadeu
Casas", concert de dos veterans de
l'escena blues i swing. Preu: 9 €.
· Divendres 30 d'agost / A les 21 h:
"Dea Trio & Stefano Di Battista",
concert d'un dels projectes de jazz
més consolidats a Itàlia.
· Dissabte 31 d'agost / A les 21 h:
"Michele Hendricks Quintet", una
veu del jazz, aclamada i elogiada
per la crítica internacional.

INFANTIL
# Empedrat de Contes
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Dimarts 6 agost / A les 18 h:
"El Gorreta blava", narració del
conte a càrrec de Kekeshuga.

Dimarts 13 agost / A les 18 h:
"Que comenci l'espectacle!", narració del conte a càrrec d’Eva Ortega.
Dimarts 20 agost / A les 18 h:
"La màgia dels colors", narració
de conte i taller de vocabulari i
cançons en signes, a càrrec de
Montse Panero i Isa Sanmartín.
Dimarts 27 agost / A les 18 h:
"Clic, clac, el conte de la Claqueta",
narració a càrrec de Mercè Rubí.
# Empedrat de Contes
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Dimecres 7 agost / A les 19 h:
"M'amigues?", narració a càrrec
de Suc de Contes.
Dimecres 14 agost / A les 19 h:
"Contes refrescants", narració a
càrrec d’Elena Codó.
Dimecres 21 agost / A les 19 h:

"Emocions", narració a càrrec de
Gisela Llimona, a partir del conte
'El monstre de Colors'.
Dimecres 28 agost / A les 19 h:
"En Bum i el llibre màgic de les
fades", a càrrec de Cia. Momenots.
# Art Time
Dimecres 28 agost / A les 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller d'activitats plàstiques: "La manzana de Magritte",
de Klaas Verplancke.
# Dijous a la Biblio
Dijous 29 agost / A les 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller de manualitats:
"Els monstres també es renten
les dents", de Jessica Martinello,

Súper cursos d'anglès per a totes les edats!
Nou sistema PREMIUM per a adults.
Inici cursos: Nens i joves: 16 ó 18 de setembre
Adults: 1 d’octubre
Balmes, 29 | 937 96 01 25
www.ihes.com/mat
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Casa Coll i Regàs,
mostra d'una època
Visita centrada en un context històric
marcat per la revolució industrial, la
transformació urbanística de Mataró i el
protagonisme de la burgesia.
3, 4, 10, 17, 24 i 25 agost / Ds. 18 h i Dg
12 h / Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro (c.
Argentona, 55. Mataró)

il·lustrat per Grégoire Mabire.
# Diumenges infantils
18 h / Riera, davant dels jardins
Asil Torrent (Mataró)
Diumenge 4 agost: Art amb sorra
de Mimajocs i espectacle de màgia
d'Enric Magoo.
Diumenge 11 agost: Espai bebès i
jocs en grup, a càrrec de Mimajocs.

SARDANES
# Sardanes a la fresca
22h / Plaça de l'Ajuntament
(Vilassar de Mar)
Dijous 8 agost: A càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa.
Dijous 15 agost: A càrrec de la
cobla Ciutat de Terrassa.
Dijous 23 agost: A càrrec de la
Cobla Marinada.
# Dijous sardanes
19.30h / Plaça de l'Església
(Arenys de Mar)
Dijous 8 agost: Cobla Premià.
Dijous 22 agost: Cobla Premià.
Dijous 29 agost: Cobla Marinada.

# D'Iluro a Mataró
Dissabte 3 agost / A les 18 h
Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró
Visita guiada a la mostra permanent del Museu de Mataró, relacionada amb la història de la ciutat.
# Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabtes 3, 10 i 17 agost / 12 h
Vil·la romana de Torre Llauder (c.
Castaños, 175. Mataró)
Visita guiada a les restes d'una
vil·la romana de l’època d’August
(finals del segle I aC), amb paviments decorats amb mosaic, que
va pertànyer a la ciutat d'Iluro.
# La casa Coll i Regàs, com a
mostra de les arts modernistes
Dijous 8, 15, 22 i 29 agost / 12 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Visita guiada per acostar-se a les
arts aplicades a l'arquitectura de la
casa Coll i Regàs: vidrieria, pedra,
fusteria, forja, esgrafiats, ceràmica
i mosaics hidràulics.

# La casa Coll i Regàs, com a
mostra dels gustos modernistes
Divendres 9 i 23 agost / 18 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Visita guiada per reviure els costums
de la burgesia catalana de finals
del s.XIX en el marc de la casa Coll
i Regàs, escenari d’aquesta vida moderna i luxosa dels seus habitants.
# Ruta del Mar
Diumenge 11 agost / A les 19 h
Des de l'Ermita de Sant Simó, fins
al Port de Mataró
Ruta guiada per descobrir la vinculació de Mataró amb el mar: la
seva història marítima i naviliera,
l'entorn natural de la costa, etc.
# Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial
Diumenge 18 agost / A les 18 h
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47.
Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró, durant
els segles XIX i XX.

RUTES I VISITES
# El Modernisme a Mataró
Dissabte 3, 10, 11, 17, 18 i 24 agost
/ 17 h (anglès) i 17:30 h (francès)
Des de l'Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edificis més significatius del Modernisme mataroní,
en una síntesi històrica de l’època i
amb referències biogràfiques dels
principals arquitectes del moment.
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Fira brocanters i
col·leccionisme
Fira on pots trobar coses molt
variades, d'una certa antiguetat
(música, còmics, porcelana, vidre,
llibres, figures, plata, etc.)

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció Ciutadana

Diumenge 11 agost / De 9 a 15 h

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

La Riera (Arenys de Mar)

Tel. Civisme 900 859 009
FESTES I FIRES
# Festa Major de Sant Domingo
2019 - 69a Festa del Càntir
Del 3 al 9 d'agost / Argentona
Pots consultar la programació completa a l'especial a l'inici d'aquesta
mateixa revista.
# Fira d'Artesania
Diumenge 4 agost / 10 a 21 h
Riera Principal (Arenys de Mar)
Fira on pots trobar tot tipus de
manualitats i productes fets a mà:
art, bisuteria, roba, decoració, etc.
# Festes de Sant Roc 2019
Dimecres 14 agost: 22:15 h, 'La
Nocturna', cercavila de Gegants.
Dijous 15 agost: 10 h, Torneig de
tennis de taula. 12 h, Exhibició de
tennis taula. 20:30 h Platja de la
Picòrdia, La Pesta a Santa Maria
d'Arenys.
Divendres 16 agost: 8 h, Ofrena
de macips, macipes i captadores
a Sant Roc i cantada dels goigs. 9
h, Cercavila de macips, macipes,

macipets i captadores. 11 h, Torneig
de Billar a Tres Bandes Sant Roc
2019. 17:30 h, Cercavila de gegants,
macips, macipes i captadores.
Acompanyament d'autoritats a
ofici. 19 h, Ofici en honor a Sant
Roc i renovació del Vot de Vila. 20
h, Tradicional Dansa d'Arenys. 70
anys, a càrrec de l'Esbart Maragall
de Joventut Seràfica. 20:30 h,
Audició curta de sardanes. 21 h,
Escalada gegant. Acomiadem els
gegants fins l'any vinent!
Diumenge 18 agost: 10 h,
Pedalejada popular Ubica 2019.
18:30 h, Concurs de crits. 21:30 h,
Músiques del mar. Havaneres amb
Barca de Mitjana.
# Nit de tapes i música
Dissabte 10 agost / 20:30 h
Mercat Municipal (La Riera, 15.
Caldes d'Estrac)
El Mercat Municipal obre les seves
portes al vespre per oferir tapes
dels seus productes des de 1€, en
un ambient festiu i amb acompanyament musical.

Centraleta 93 758 21 00
Oficines d’atenció ciutadana:
Horari fins al 13 de setembre

De 9 a 15 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> La Riera La Riera, 48
Tancades fins al 13 de setembre:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47
>

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Les Santes. Alfabet ínfim
M|A|C (Mataró Art Contemporani) proposa
amb monosíl·labs ordenats de la A a la Z una
pauta escrita i gràfica per donar un cop d’ull a
Les Santes amb una mirada diferent. Vint-i-sis
artistes i una escriptora hi participen.
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró) /
Fins a l'1 de setembre.

Exposicions
# Arte Povera
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Fins al 24 d'agost.
Inauguració: divendres 2 d'agost
a les 20 h.
Escultures de Lluís Martí.
# Una llum clara
Capella del convent de les Clarisses
(c. Santa Clara, 9. Arenys de Mar)
/ Fins al 25 d'agost. Inauguració:
divendres 2 'agost a les 18 h.
Obres de Joan Castellà.
# Fent patrimoni marítim
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(c. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Fins al 30 d'agost.
Comissariada per Bricbarca.
# Manel Quiros | Lux
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins a l'1 de setembre.
Exposició d'una trentena de fotografies de Les Santes 2018.
# (Re)construir la festa. Les
Santes de 1979
Can Marfà Gènere de Punt
(Passatge de Can Marfà, 1. Mataró)
/ Fins al 29 de setembre.
Recorregut per la recuperació de
la festa major de Mataró.
# Baja por euforia
Tenbei Concept (c. Nou, 40.
Mataró). Fins al 5 de setembre.
Il·lustracions de Natalia Guerrero.
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# Los azules de una historia
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 4 d'agost.
Olis, gravats i joies de l’artista
Marta Casas Cuixart.
# Identitats
Ca l’Arenas. Centre d’art (C.
Argentona, 64. Mataró). Del 18
al 28 de juliol.
Alterarte és un programa artístic
d’inserció comunitària del CFPM.
# Reflexos
Ca l’Arenas. Centre d’art (C.
Argentona, 64. Mataró). Fins al
27 d'octubre.
Mostra de la vida i obra de Damià
Campeny (1771-1855).
# Francesc Subarroca. Obres de
la Col·lecció Bassat
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 6 d'octubre.
Obres de l'artista barceloní.
# Cal·ligrafia puntual
Museu del Càntir (c. de l'Església, 9. Argentona) / Fins al 8 de
setembre.
Ceràmica contemporània, de Jordi
Marcet i Rosa Vila-Abadal.
# Brossa polièdric
Biblioteca Can Milans (C/ Esglèsia,
6. Caldes d'Estrac) / Fins al 26
d'agost.
Exposició produïda per la Fundació
Joan Brossa.

# Seny i rauxa a Les Santes
La Destil·leria. Espai Cultural
(Camí Ral, 284. Mataró) / Fins al
14 de setembre.
Mostra col·lectiva d'artistes convidats: Begoña Terradas, Carolina
Veciana, Laia Carrera, Marta
Floriach, Morad, Núria Pique,
Romina Martí O’toole, Sitcantallops.

# La defensa de la costa del
Maresme (1936-1939)
Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre.
80 anys del final de la Guerra Civil.
# Camins de cotó
Espai Capgròs (c. Sant Benet, 1218. Mataró) / Fins al 28 d'agost.
De l'artista mataronina Olga Serral.
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Gent Gran
CASALS
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 19 setembre, Sardinada a LLançà i visita
a Cotlliure-França (48 €). 13 octubre, Estada a Cambrils 6 dies
(199 €). • Ball dimecres 16.30 h a
la Sala del Bar. • Activitats i tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. Artesania.
Grup Musical.
# UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Viatge: del 17 al 21 de Setembre,
sortida a Venècia. • Assemblea
extraordinària: 25 de Setembre,
Eleccions Nova Junta al Casal. •
Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).

Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.
# Casal de Gent Gran Jaume
Terradas. C. Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. •
Juguem tots: dimecres a les 16 h.
• Activitats físiques: Ioga (dt i dj),
Swing (dv). • Activitats manuals:
Ceràmica (dt i dv), dibuix (dt i dv),
fotografia (dl i dv), labors (dj), ganxet i punt de mitja (dc), marqueteria (dc i dv), pintura (dl, dc i dj),
costura i modisteria (dc), punt de
creu (dt). • Arts Escèniques: So,
preenregistrat – playback (dt i dj),
teatre (dt i dj), cant coral (dv). •
Cursos de formació: Exercitar la

memòria (dl), meditació i relaxació
integral (dl), català (dt i dv), millorem la nostra cultura (dc), literatura : autors i contextos (dl), poesia
i prosa (dl), club de lectura (dc).
• Noves tecnologies: Informàtica
(dt i dj), noves tecnologies per a
mòbils (dc), Connecta't a la xarxa (dc). • Activitats culturals i de
lleure: Tardes de ball (dg), juguem
tots (dc. de 16 a 18,30 h), Exercitar
la ment de forma lúdica, amb
cartes de pòker (dl), petanca (dc
i dg). • Servei cafeteria: menú diari (5,70 €).
# Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj), taitxi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl i
dc), petanca (dl, dc i dv), memòria
(dl), pintura i dibuix (dl i dc), ball
en línia (dl), català (dt), informàtica (dc), rummikub (dc), country
(dc), pintura sobre roba (dj), noves
tecnologies (dv), ping-pong (dv),
teatre (dv).

Test auditiu

GRATIS!
Revisi la seva audició i gaudeixi
d´un estiu ple de sensacions!

NO tanquem
a l´AGOST

CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

Rda. Prim, 67 - 69

93 799 98 92

www.onacustica.net
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Apunts
psicològics
L'ase de Buridan: Decidir
Entrem al mes d'agost. Famós
per ser el de les "vacances". Tot
depèn del sentit de la paraula:
VACANCES.
Si més no, evitem ser indecisos. Practiquem la decisió. En Joan
BURIDAN (1300-1358), que va ser
un famós científic, filòsof i alhora
teòleg escolàstic francès del segle
XIV, se li atribueix la paradoxa de
l'ase, és a dir, quan els motius de
diverses accions són igualment raonables, la raó tendeix –de manera
absurda- a posposar (poscrastinar,
avui en dia) la decisió encara que
sigui imprescindible prendre-la.
Ho explica així: "Hi havia un ase
que estava a punt de morir de fam
i de set. Li van posar a cada costat
i a la mateixa distància: una galleda d'aigua i una cistella d'ordi.
Tenien la mateixa forma i qualitat.
En acostar-se a un costat pensava
amb l'altre: Si era set, la gana. Si era
la gana, la set. Mai tenia clar per
quin havia de començar. Aquest
dubte prolongat el va portar al fet
que mai sabia què fer. Per tant, va
morir de gana i de set. O de set o
de gana?"
Aquesta paradoxa ens indica
el problema dels indecisos. En el
dubte mai se'n surten i mai fan res.
Que el dubte o el temor no ens faci
caure en la paradoxa de l'ase de
Buridan. Una letargia llarga tant
intel·lectual com moral i psíquica.
Aquesta paradoxa de Buridan és
ben actual: Temps de confusió social, política, econòmica, religiosa:
què s'ha de fer?
Cal tenir en compte un principi:
Pensar i decidir per si mateix/a.
BONES VACANCES DE DECISIÓ.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

Obertes de dilluns a dissabte
(horari continuat)
CORONA - SUBIRANA (9 a 20,30. Ds. 9 a 13.30)
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
M.A. VIA Ctra. de Mata, 43
937 901 828
(dl a dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30 h)
M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666
(dl a dv 9 a 21. Ds. 9 a 14 h)
MONTANER PICART Riera, 57
937 901 030
(dl a ds. de 8 a 21 h)
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a 21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
P. ROCA c. Nou, 1
937 901 957
(dl a dv 8.30 a 20.30. Ds. 9 a 13,30 i 17 a 20,30)
S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
(dl a Dv 9 a 21h. Ds. 9 a 14 h)
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65
936 767 683
(Dl a Dv de 9 a 20.30 h. Ds. 9 a 14 h)

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h
A. RUIZ-CARRILLO c. Alarcón, 41. 937 901 517
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 20,30. Ds. 9 a 14 h).
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
937 982 550
C.I. DE LA PEÑA Via Europa, 92-B. 937 995 540
(Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. 9 a 14 h).
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
937 904 369
CUBA Rda. Alfons X el Savi, 143
937 905 418
E. BARREDA c. Alemanya, 6
937 573 421
E. COLL Sant Josep, 30
937 904 340
(Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30 h)
EL TORRENT c. Torrent, 7
937 987 004
(Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21h)
J. PLANA Pl. de Cuba
937 985 550
H.BERTRAN c. Gatassa, 10
937 982 915
L.M. SERRANO (Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a
20,30. Ds alterns 9 a 13,30 h).
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
937 989 706
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
937 984 955
P. FARRÉ c. Esteve Albert, 43
936 386 562
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 21. Ds. de 9 a 14 h)
ROMANCES Av. Tarradellas, 34
935 361 662
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
937 901 043
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
937 416 262
SUBIRANA Rosselló, 43
937 577 054
T. COLL Sant Cristòfor, 1
937 960 908

Sèniors
La filosofia avui
L'objectiu de la filosofia consisteix
a trobar respostes sobre la raó de
ser de la nostra existència vital. Raó
necessària per assolir el coneixement creïble de la realitat i també
de l'ètica i la moral, així com de la
veritat, com uns dels problemes
que estudia la filosofia, que ens pot
ajudar a trobar una pretesa saviesa,
per conèixer-la i poder-la valorar.
La filosofia ens porta al pensament i a la comprensió. Ens serveix per parar-nos davant de la vida
amb una visió més comprensiva,
abraçadora, i més crítica de la realitat. Serveix per endinsar-nos més
en l'anàlisi sobre temes més enllà
del que la gent aprofundeix, incloent-hi la manca de respostes que la
ciència, en un procés accelerat de
nous coneixements, és incapaç de
donar-nos i d'establir.
La filosofia s'hauria d'inculcar
més als joves, ja que avui dia, en la
majoria de les persones, predomina l'ús del pensament superficial,
que es queda en les formes sense
conèixer ni qüestionar el fons. No
n'hi ha prou amb saber que ja sabem, cal potenciar iniciatives per
investigar o formular dubtes, així
com preguntes per enriquir el nostre
coneixement sobre el nostre entorn
i sobre nosaltres mateixos.
Cal denunciar la idea malauradament difosa en l'actual societat inculta, alienada amb un excés
d'informació contradictòria, que
d'acord amb la llei universal del
mínim esforç la condiciona perquè
no pensi, pretenent fer entendre
la filosofia com una recerca sense
sentit de problemes inútils, que no
tenen resposta, sense copsar que
precisament és la filosofia qui les
pot donar.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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Un temps preciós
Opinió: Francesc Murgadas / AMIC

Per què les vacances no tenen una estoneta diària
dedicada a la cuina? De fet, tot juga al seu favor. La feina
minva, les receptes solen ser fredes i més simples de
preparar, i tots els membres del grup poden aportar el
seu gra de sorra a omplir la taula. I malgrat això, hom
sol entrar en la rutina del gaspatxo de tetrabric, la carn
arrebossada i la pizza de forn per poder, segons es diu,
gaudir el màxim possible de la platja o de la fresca.
L'estiu és un temps magnífic per experimentar.
Aquella amanida de pasta amb tomàquet i tonyina
pot ser objecte de variants, ampliacions o substitucions
fins a arribar al consens d'una recepta nova. El meló de
les postres, menjat a mitges llesques, pot convertir-se
en una macedònia i compartir paladar, sota la tutela
de la menta, amb la pruna, el préssec i fins i tot alguna cirera tardana. Però el que vull destacar és que, per
fer-ho realitat, no cal que el membre del grup o de la
família que durant tot l'any es fa càrrec d'aquesta responsabilitat segueixi sotmès a l'esclavatge i solitud de
la cuina mentre els altres mandregen esperant el moment d'anar a la platja.
És important tenir-ho clar. Sobretot en el cas de la
mainada. Tot el que aprenguin els suposarà un estímul. Deixem que facin de tant en tant un plat. Que
aportin la seva creativitat també a la cuina. I, sobretot,
que ho facin els nens i les nenes. No era casualitat
que la darrera que baixés a la platja durant la meva
infantesa fos la mare. La cuina també sol ser el reflex
de la societat en que vivim.

La cuina
sol ser el
reflex de la
societat en
què vivim
Francesc Murgadas

Tot a taula 1 1880.indd 1
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CONCURS

claragreenbio

#totataula
Recordeu que per poder participar en el
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir @totmataro a l'Instagram.
Si ets un dels guanyadors, contacte amb
nosaltres a través d'Instagram.
Els premis es publiquen cada dimecres
a la web www.totmataro.cat/totataula

albertpr74

guanya
el premi de
DOUBLE BIÈRE
"Escalivant pebrots per al dinar de Santes"

Tot a Taula 3 i 4 Instagram 1880.indd 2

guanya
el premi de
BARILOCHE FUSION
"Tortilla con ensalada de col"

espe_castan_garreta

guanya
el premi de
tubau
"Procés d'elaboració"

31/7/19 12:39

núm.1880 del 2 al 29 d'agost de 2019
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

sorbetedemoflete

Aquesta setmana
5 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
PEIX AND CHIPS

Av. del Progrés, 47 Vilassar de Mar
937502521

"Chipirones"
Rda. Jacint Verdaguer, 31
931437755

xoconana

C/ Sant Francesc d'Assís, 12
937907939

guanya
el premi
mueta
"Mousse de xocolata blanca"

Tot a Taula 3 i 4 Instagram 1880.indd 3

C/ Cuba, 50
936387494

Plaça Cuba, 21
930054115
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Búrgul, molt més
que l'ingredient
imprescindible
del tabule
Semblant al cuscús, és un dels productes
estrella en la gastronomia de l'Orient Mitjà
i del nord d'Àfrica
Alimentació: Redacció

Desconegut per molts, el búrgul és un aliment preparat a base de grans de blat sotmesos a un tractament
intens de vapor a pressió fins a obtenir un producte
viscós parcialment gelatinitzat, que en assecar-se
adquireix una forma granular, semblant a l'arròs. Es
tracta d'un dels ingredients més utilitzats en la gastronomia de l'Orient Mitjà i del nord d'Àfrica, molt
popular gràcies al seu alt contingut en vitamines
del grup B i minerals com el calci, el ferro i el fòsfor.
A més a més, parlem d'un producte que contribueix molt positivament al correcte funcionament del
trànsit intestinal. Té molta fibra i és un bon recurs a

Tot a Taula 5 i 6 1880.indd 2

l'hora de regular la glucosa i el colesterol en sang.
D'altra banda, amb un 12% de proteïnes, el búrgul
és un dels millors ingredients per incorporar a sopes,
amanides o saltats de verdures. També pot ser la
base per preparar mandonguilles i hamburgueses
vegetals. Tanmateix, el plat estrella per utilitzar-lo és

31/7/19 8:43
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el tabule, una amanida àrab amb búrgul, tomàquet,
ceba, coriandre, suc de llimona i fulles de menta.

A primer cop d'ull poden semblar
el mateix ingredient, però el búrgul
té moltes més propietats i nutrients
que altres cereals o pseudocereals
com el cuscús, l'arròs, la civada o la
quinoa.

El búrgul es cuina igual que l'arròs, tot i que es
necessita el doble d'aigua i un temps de cocció que
variarà entre els cinc i els set minuts (en el cas del gra
fi) i entre els 20 i els 25 minuts (per a un gra gruixut).

També és més gustós que els seus
"germans" i es pot combinar amb
tota mena de productes com, per
exemple, formatge, bolets, peix,
herbes aromàtiques i samfaina.

Tot a Taula 5 i 6 1880.indd 3
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Llibre
Menjar Bé Quan
S´Està Esperant
L'escriptora americana Heidi Murkoff comparteix consells, estratègies i un pla d’alimentació
per menjar de manera sana, deliciosa i còmoda
al llarg dels nou mesos d'embaràs i després del
naixement de la criatura. El llibre inclou 175 remeis ràpids i receptes carregades de nutrients,
adaptades a la ingesta de carbohidrats, les dietes
vegetarianes, la cafeïna, els suplements, la seguretat en l’alimentació i moltes més.

LA RECEPTA
DE
MIX DE BÚRGUL I LLEGUMS
AMB PESTO VERMELL
Saborós i aromàtic, el mix de búlgur i llegums
amb pesto vermell és una veritable font de proteïnes i fibra i resulta ideal per a dietes vegetarianes.

Ingredients:
• 1 tassa de mix de búrgul i llegums
• 1/2 fonoll

53

• 1/2 carbassa violí petita
Per al pesto vermell:

• 1/2 tassa de tomàquets secs en oli
• 1/2 tassa de tomàquets cirerols frescos
• 3 cullerades soperes de llevat nutricional
• 2 grapats d’avellanes torrades
• 1 grapat de fulles d’alfàbrega fresques
• 1 gra d‘all
• 150 ml d’oli d’oliva verge
• Sal

Elaboració:
1. Renta els tomàquets cirerols, talla’ls per la
meitat i posa’ls a la gerra de la batedora.
2. Afegeix-hi el tomàquet sec, les fulles d’alfàbrega, el gra d’all pelat, les avellanes, el
llevat nutricional, un polsim de sal i l’oli.
3. Tritura-ho tot fins a aconseguir una textura
cremosa i homogènia. Reserva el pesto.
4. Trosseja el fonoll i la carbassa a daus molt
petits i salta’ls durant 5 minuts, fins que
les verdures estiguin tendres.
5. Bull el mix de búrgul i llegums en aigua
abundant i escorre’l quan estigui cuit.
6. Salta el mix amb les verdures uns minuts i
condimenta’l amb el pesto vermell.
Recepta patrocinada per:

Tot a Taula 1 i 7 1880.indd 2
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

ALCANZANDO TU SUEÑO

REMEMBER ME

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO

Violent és una adolescent introvertida que
viu a l'illa de Wight, a Anglaterra, i que té un
somni: esdevenir una estrella del pop per
poder allunyar-se de la seva família. Amb
aquest objectiu participarà en un concurs
que la posarà a prova.
Direcció: Max Minghella
Intèrprets: Elle Fanning, Rebecca
Hall, Millie Brady.
92 min

Claude, un home vidu de 70 anys, viu sol i
sense gairebé contacte amb la seva única
filla. Un dia s'assabenta que el seu primer
amor té alzheimer i està ingressada en
una residència especialitzada. Amb l'ajuda
d'un amic farà tot el possible per estar al
seu costat.
Direcció: Martín Rosete
Intèrprets: Bruce Dern, Caroline Silho.
88 min

Javier és un pare de família que mai no fa
res, però que sempre opina i sap quina és la
millor manera d'organitzar la casa. Un dia,
la seva dona, tipa de tants consells, agafarà
les maletes i marxarà de vacances, deixantlo sol amb els seus cinc fills.
Direcció: Santiago Segura.
Intèrprets: Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril.
90 min

EL GRAN BUSTER

EL PERAL SALVAJE

FAST & FURIOUS: HOBBS
AND SHAW

Aquest documental explica la vida de
Buster Keaton, un dels cineastes més
prolífics de Hollywood. Amb imatges
d'arxiu i entrevistes a amics, familiars,
col·laboradors i altres companys del
gremi com Tarantino, el film fa palès la
complexitat del seu protagonista.
Direcció: Peter Bogdanovich.
Gènere: Documental
102 min

Sinan és un gran amant de la literatura que
sempre ha volgut ser director de cinema.
Quan torna a la seva ciutat natal, situada a
la part més rural de Turquia, intenta reunir
els diners suficients per fer realitat el seu
somni.
Direcció: Nuri Bilge Ceylan.
Intèrprets: Do u Demirkol, Murat Cemcir,
Bennu Yıldırımlar.
188 min

Spin-off de la franquícia cinematogràfica
Fast&Furious, centrat en les aventures del
policia Hobbs i del mercenari Shaw. Ambdós
dediquen el seu temps a perseguir-se
mútuament, però ara hauran d'aliar-se per
combatre un perillós terrorista.
Direcció: David Leitch.
Intèrprets: Dwayne Johnson, Jason
Statham.
135 min

Tot Cinemes 1880 OK.indd 3
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Cinemes

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels

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

Programació de l'1 al 8 d'agost

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

12:00 16:30 17:05 18:05

19:15 20:00 20:50 22:00 22:50 23:40 00:45
[VOSE] 12:20

[VOSE dt.] 20:00

Padre no hay más que uno

Venganza bajo cero

12:15 16:00 18:10 19:10 20:20 22:30 00:40

Midsommar

[dv.-ds.] 23:50

Venganza bajo cero

12:10 18:50 21:30 00:40
[exc. dc.-dj.] 16:15

El rey león

[VOSE dt.] 21:30

12:00 12:15 12:30 16:00 16:20 17:00 18:00 18:40

19:05 19:50 20:35 21:20 21:50 22:30 23:20 00:01 00:20
[VOSE ds.-dg.] 12:20

Annabelle vuelve a casa

17:00 18:30 19:30 20:30 22:00 22:30

Padre no hay más que uno

[VOSE dt.] 20:35

El rey león

16:15 18:15 20:30 22:40
16:00 20:10 22:30

16:00 17:00 17:45 18:15 19:30 20:30 22:00

Annabelle vuelve a casa

21:15

La vida sense la Sara Amat

16:10

Spider-man, lejos de casa

16:00 20:00 22:20

Yesterday

16:15

Toy Story 4

18:30

Aladdín

18:10

15:45 22:30 00:50

Spider-man, lejos de casa

12:00 16:10 00:15

[exc. dj.] 19:00 21:50

[dj.] 22:00
[VOSE dt.] 21:00

Yesterday

12:10 21:20

Los Japón

15:50

Toy Story 4
Aladdín
BTS. Bring the soul movie
Aida (Òpera)

Tot Cinemes 1880 OK.indd 4

12:15 15:50 17:00 18:10 20:20
12:10

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

El rey león

19:15 21:30 (1, 2 i 5 d'agost)

[dc.-dj.] 16:00

17:00 21:00 (3 d'agost)

[dj.] 19:00

18:00 20:15 (4 d'agost)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
A quina edat va debutar Elle
Fanning, protagonista del film
Alcanzando tu sueño, a la gran
pantalla?

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

Malson d'una nit d'estiu
Crítica de 'Midsommar', d'Ari Aster
Després de l'aterridora
'Hereditary' (2018), Ari Aster retorna a la gran pantalla dirigint
i escrivint una nova pel·lícula de
por, 'Midsommar'. En un canvi de
registre, Aster ens explica com una
colla de joves americans viatja a
Suècia per participar en les celebracions de l'arribada del solstici d'estiu en una remota i petita
comunitat rural. El film treballa la
idea del desconcert i l'estranyesa
a partir de la figura dels turistes,
perduts enmig d'un món rural
i atàvic.
Cal dir que abans que el grup
de joves es desplacin a Suècia de
vacances, el film resulta esplèndid

Tot Cinemes 1880 OK.indd 5

en el seu inici gràcies a la desbordant fragilitat de la protagonista
femenina, Dani (Florence Pugh).
Després, tot comença a resultar
previsible, sense gaire marge per
a les sorpreses, sense neguit ni
patiment.
Llevat d'algun instant esgarrifós en l'aquelarre final, o algun
moment pertorbador, cal dir que
'Midsommar' no resulta mai espantosa o torbadora. Per moments
resulta ridícula i en altres provoca
la rialla per la seva malastrugança.
En resum, un film mancat d'atmosfera angoixant que aporta uns
resultats força decebedors venint
d'on veníem. | Joan Millaret / AMIC

Guanyadors núm. 1877:
• Ramon Costa Codina
• David Masferrer Illas
Guanyadors núm. 1878:
• Òscar Ortega Gàlvez
• Arnau Paez Casellas

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

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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Empenta

www.totmataro.cat/empenta

El Maresme experimenta un augment de rodatges
En el primer any des de la creació de Maresme Film Commission, s'han gestionat 70
rodatges a la comarca
Audiovisual: Redacció

La Maresme Film Commission,
creada el 2018, és un instrument de
promoció del territori dirigit a productores cinematogràfiques i del món
audiovisual per ajudar-los a trobar espais adequats de rodatge al Maresme
i centralitzar la gestió i tramitació de
permisos administratius. Actualment,
ja compta amb 25 municipis de la

comarca adherits i 298 localitzacions
repartides pel territori.
Des dels seus inicis ha facilitat un
total de 70 rodatges a la comarca.
Destaquen produccions de gran envergadura com els llargmetratges
Elisa y Marcela (2019) d’Isabel Coixet,
que té seqüències rodades a Vilassar
de Dalt, Gente que viene y Bah (2019),
àmpliament rodada al Maresme, o
Uno para todos, de David Ilundain

i amb rodatge aquest estiu a l'Escola
Sant Martí Arenys de Munt.
Altres sèries i programes de TV
que s'han gravat a la comarca són
la sèrie Benvinguts a la família, de
Paco Plaza, amb escenes rodades a
Cabrils i Mataró, i els programes de
TV3 El millor restaurant davant del
mar del Maresme, de Joc de cartes i El
Foraster, que va visitar Òrrius. | Red.

Durant el juliol s'ha
rodat a Arenys de Munt
“Uno para todos”, el
segon llargmetratge de
David Ilundain.

Tot Empenta 1880.indd 2
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L’hepatitis C és una infecció viral de caràcter crònic que moltes vegades no presenta símptomes.

Fotografia

Més de 400 persones s’han curat d’hepatitis C
al Maresme en els últims quatre anys
Des del 2015 s'utilitza a l'Hospital de Mataró un nou fàrmac que ha augmentat la taxa
de cura a un 98%
Salut: Red./CSdM

Amb motiu del Dia mundial de
l'hepatitis, el Consorci Sanitari del
Maresme informa de la gran evolució
a l'hora de curar aquesta malaltia a
la nostra comarca. El motiu principal és la utilització d'uns fàrmacs
antivirals que van entrar en funcionament el maig del 2015 a l'Hospital
de Mataró, els quals comporten una
taxa de curació de fins al 98%.
Des que es va implementar, la Unitat
d’Hepatologia, on hi ha tres professionals. Dels 400 pacients que han tractat
en quatre anys, pràcticament tots han

Tot Empenta 1880.indd 3

estat curats i la majoria donats d’alta.
També s'ha notat, en aquests darrers
anys, un descens de nous casos d'hepatitis C al Maresme.
Un abans i un després
El tractament que s'administrava
aleshores, al contrari del nou fàrmac,
era molt llarg i amb molts efectes
secundaris, i la taxa de curació era
només del 50% dels pacients.
Nous objectius
L’hepatitis C és una infecció viral de
caràcter crònic que, en la majoria de
casos no presenta símptomes. Per

això, l'objectiu marcat és identificat els pacients que no saben que la
pateixen perquè no se'ls ha diagnosticat mai. A llarg termini, l'hepatitis
C és la primera causa de malaltia
hepàtica greu, com ara la cirrosi i
l’hepatocarcinoma.
Segons el Consorci Sanitari del
Maresme, es calcula que a Espanya
existeixen, avui dia, unes 22.500 persones amb hepatitis C sense diagnosticar. | Red./CSdM

L'OMS s'ha marcat
eliminar la infecció per
l’hepatitis C l’any 2030
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L'ajut es pot tramitar fins a l'1 d'octubre.

CCM

Ets jove i vols posar en marxa un negoci?
El Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme permet tramitar
fins a l'1 d'octubre un ajut de 10.000 euros
Autoocupació: Redacció

Si ets jove i tens ganes de posar
en marxa el teu propi negoci, has
de saber que el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
ofereix una subvenció d'un import
fix de 10.000 euros amb l'objectiu
d'afavorir l'autoocupació.
Per ser beneficiari d'aquest
ajut cal estar inscrit al programa
Garantia Juvenil i haver-se donat

d'alta com a treballador autònom
entre l'1 d'octubre de 2018 i l'1
d'octubre de 2019, data màxima
de presentació de les sol·licituds
de subvenció.
Si hi estàs interessat, pots fer els
tràmits a través del Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal
del Maresme. Com a condició per
obtenir l'ajuda, els joves s'han de
donar d'alta al règim de la Seguretat
Social dels treballadors autònoms

o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs.
Les peticions s'aniran resolent en
el termini d'un mes a partir de la
seva presentació, però cal tenir en
compte que si es produeix la baixa
anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos,
la persona beneficiària haurà de
retornar la totalitat de la subvenció
rebuda.| Red.

Hi estàs interessat?
Els joves d'entre 18 i 29 anys que
resideixin al Maresme, compleixin
aquests requisits i vulguin tramitar
la petició de subvenció, o formular
qualsevol consulta sobre aquesta
línia de subvencions poden contactar amb el Servei d'Emprenedoria
del Consell Comarcal del Maresme.
Més informació:
emprenedoria@ccmaresme.cat
Tel. 93 693 14 50

Tot Empenta 1880.indd 4
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Els premis arriben aquest any a la 19a edició.

TCM

Nova convocatòria dels premis Creatic
Les candidatures als premis organitzats pel TecnoCampus i l'Ajuntament de Mataró
es poden presentar fins al 10 d'octubre del 2019
Emprenedoria: Redacció

Ja s'ha obert el termini per presentar les candidatures als premis
Creatic, dirigits a projectes emprenedors, start-ups o noves idees
empresarials relacionats amb la
tecnologia i la innovació.
De tots els projectes presentats,
un comitè format per representants
del TecnoCampus i altres entitats
col·laboradores, seleccionarà els 10
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finalistes. Posteriorment, els escollits hauran de presentar el projecte
en un format elevator pitch (presentació ràpida) davant el jurat,
que escollirà els tres guanyadors.
El primer premi està dotat amb
12.000 euros, el segon 6.000 i el tercer 3.000. A part, els guanyadors
també tindran una bonificació del
50% el primer any per allotjar-se
al parc empresarial TecnoCampus
i impulsar el seu projecte.

Més suport
Respecte de l’edició anterior
d'aquest certamen, s’ha incrementat el nombre d’empreses que
col·laboren amb la iniciativa. En
particular, els mecenes que fan
possible aquests premis són CSV
Experts i Bytemaster; FYR Legal,
Eignapharma, Minoryx Therapeutics
i BStartup; Sabática; Web Manager
Service i Palobiofarma, Samcla i
Global Berry. | Red.
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ECONÒMICS
COMPRA·VENDA
COMPRO comics, álbumes de fútbol,
Playmobil, Scalextric, Geyperman,
Madelman, muñecas, Tente, Rico,
Paya y antigüedades en general.
679.736.491
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS,
tableros, etc... 631.565.231
COMPRA·VENDA IMMOBILIÀRIA
PERAMÁS. Fantástico piso en venta. 3
hab., pk., balco., vistas al mar. Finques
Comajuan 93.798.00.50
INVERSOR-OCASIÓ Pis venda,
4ª planta amb ascensor, 3 hab.
Balcó. 98.000€ Finques Comajuan
93.798.00.50
TRASPASSOS·LLOGUERS
TRASPASO TIENDA COMESTIBLES.
682.500.883
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
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TRASPASSOS·LLOGUERS
HABITACIO LLOGUER LLAVANERES
645.226.047
TRASPÀS LOCAL Centre Vilassar
Mar. Amb lavabo i magatzem. 60m2.
Interessats, 652.561.832
TREBALL
GRUP MUSICAL SENIOR busca
cantant no professional. 649.982.225
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, reforç. Experiència i
referèncias. 605.645.386
C U I D O M AYO R E S , L I M P I O.
632.767.835
SEÑORA ESPAÑOLA CUALIFICADA
para cuidado de ancianos y limpieza
en general. Ofrece sus servicios
617.640.849 Katia
CHICA PARA LIMPIEZA, cuidado
mayores. 642.186.982
NOIA ESTUDIANT EDUCACIÓ
primària busca feina de cangur, repàs
primària. 658.882.595
CHICA BUSCA TRABAJO
cuidado personas mayores o
niños. Experiencia. Referencias.
664.584.038
ME OFREZCO HORAS tardes y
noches, para cuidado mayores,
limpieza. 617.993.949
CUIDO ANCIANOS, LIMPIEZA.
Experiencia. Disponibilidad
inmediata. 642.397.471
UNIVERSITÀRIA EDUCACIÓ
PRIMÀRIA busca cangurs tarda.
656.687.434
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CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant
a la teva cerimònia. Fes que aquest
dia tan especial sigui inoblidable.
625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
PALETA, PINTOR, OBRAS. Mucha
experiencia. 653.796.506
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Econòmics
PROFESSIONALS
P E R E I À N G E L . S e r ve i s d e
neteja. Desembussos, fosses
sèptiques, neteges tècniques, de
basses, de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de reg,
manteniments, autoritzats per
el transport de residus (ADR),
inspecció claveguerem. 93.750.20.71
/93.750.63.77
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
INSTALACIONES AGUA, GAS,
electricidad y firma de boletines
(gas). Reformas y reparaciones
domésticas menores. Zona Maresme,
Barcelonès Nord, La Selva y
Vallès Oriental. Presupuesto sin
compromiso. Trabajos garantizados
Vicens 646.739. 360 Ricard
664.655.149
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
CLASSES
UNIVERSITÀRIA DONA CLASSES
primària, ESO. Titulada First.
656.687.434
VARIS
SRA. DE 55 AÑOS. Busca amistades
para andar, yoga, reiki. 646.268.814
CONTACTES
LOLA. MADURA 45 años. Cachonda,
simpática. Mataró. 24h. Particular.
666.745.030 Salidas
TRANS DAYANA. LATINA, cachonda
y fiestera. 100% versátil. Mataró.
Disponible 24h. 643.773.488
SE PRECISA ENCARGADA para
casa relax, interesadas poneos en
contacto de lunes a viernes de 9 a
13h. 625.511.066
DOS CHICAS NUEVAS. Lu Lu y
Sha Sha. Guapas y jóvenes. 24h.
Zona Molinos. También a domicilio.
688.033.349
MASAJE CHINO. 1 hora 30€. Ronda
Cervantes. También a domicilio.
688.019.809
MASAJES. 3 CHICAS. 1h./30€,
1/2h./20€. 688.159.279
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
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FACTORY
ALU
LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

FINESTRES A MIDA PER A PROFESSIONALS
FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

TUBS, ANGLES,
XAPES I NORMALITZATS
DE DIFERENTS MIDES
I COLORS EN STOCK
Silicona neutra
color blanc
i negre

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

1’45€
IVA. inclòs

El seu magatzem de l’alumini
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la fusteria d'alumini i tancaments fruit de la
seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers,
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments
per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

T. 93 756 05 05

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.es

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour)
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PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

BANNER INVERTIT: 35€*

Navega per la web totmataro.cat fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per:

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
NURIA RUIZ FILBÀ
Paraula invertida:
PROPI

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

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

Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Activitats lúdiques i festives. L'amor

Per posar la llar al dia, és possible que

Mercuri, ja està directe. Si hi havia

pot trucar a la porta, amb el trànsit

hagis de passar algunes incomoditats,

alguna qüestió estancada, pot co-

de Venus per Casa V. Si hi havia algun

però si has decidit millorar-ne l'as-

mençar a moure's. Sobretot pel que

assumpte enrocat al sector domèstic,

pecte, hauràs de passar pel procés.

té a veure amb assumptes materials,

comença a moure's.

Trobades familiars.

propietats, inversions...

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La Lluna, a prop de Mart i ben es-

Amb uns quants planetes al teu signe,

Aspectes, fan pensar que idealitzes

pectada a Júpiter, pot portar-te a

vius un període intens. Amb moments

a algú, amb qui voldries iniciar una

fer activitats que millorin les teves

dolços i tensos, però et pots sentir

relació. Quatre planetes en trànsit per

condicions laborals o fins i tot a re-

vivificat. En l'amor penses a tornar

Casa XII, inclinen a la introspecció i

alitzar obres desinteressades.

amb algú del passat.

a la pau interior.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Quatre planetes, transitant per la Casa

Amb Mercuri, per Casa IX i rebent

Júpiter en tensió amb Neptú al teu

XI, poden portar activitats en grup

la seva oposició, pots estar cercant

sector domèstic, et porta a cercar

de les que gaudiràs força. També és

informació sobre viatges o veure't

el millor lloc on establir-te, si no es-

possible que et plantegis assumptes

iniciant tràmits per una carrera uni-

tàs conforme amb l'actual. Sospeses

relatius a la jubilació.

versitària o estudi superior.

canvis de residència.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si tenies una relació freda amb els

L'aspecte d'Urà amb la Lluna, i tot en

Tot i que hi ha qüestions que no aca-

germans, el trànsit de Neptú, pot fer

signes de terra, t'inclina a haver de

ben d'arrancar i tens la sensació que

que acosteu posicions de manera més

gestionar assumptes patrimonials i

les coses no avancen, els fills o per-

empàtica. En els darrers mesos has

econòmics, però sembla que cal fer-

sones estimades, poden oferir-te un

après molta contenció.

ho de manera innovadora.

oasi de pau i amor.

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

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

670 053 959
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Mascotes
D'excursió amb el
teu pelut
Quan planeges un viatge o una
escapada, has de pensar en llocs on
el teu animal pugui sentir-se bé i hi
sigui benvinguts.

Tot Mascotes.indd 2

S'acosten les vacances i el temps lliure per gaudir amb
els teus. És el moment ideal per aprofitar per fer excursions, gaudir de la natura i fer exercici. Si ets dels que
sols dir “no sense el meu gos”, segur que ja has pensat
rutes per compartir els teus moments lliures amb ell.
A continuació t’oferim alguns llocs adequats per fer
escapades amb el teu amic més fidel.

31/7/19 8:47
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Cinc escapades per
fer amb gossos arreu
de Catalunya
A Catalunya hi ha llocs ideals perquè
passis un gran dia amb el teu gos en
plena natura

Llac Petit de Terrassa
A Terrassa trobem el Llac Petit, un petit pantà situat
als afores de la ciutat vallesana. És un lloc ple de natura molt a prop de la ciutat per poder gaudir amb els
teus gossos, els quals podran nadar tranquil·lament.
A més no és un lloc gaire massificat, així que és perfecte per campar lliurament i fer una ruta senzilla.
Aquapark Canino
Vols veure al teu gos fent surf? Aquapark Canino és
el primer parc aquàtic per a gossos i tenim la sort
de tenir-lo molt a prop. A la Roca del Vallès trobem
dues piscines per a gossos, amb tobogans d’aigua,
canoes i una zona de dunes i jardins per jugar amb
el frisbee o la pilota.
Pantà de Santa Fe
Al Parc Natural del Montseny està prohibit portar
els gossos sense lligar, però al seu entorn trobem un
lloc ideal per gaudir d’un bon dia amb el teu amic:
el pantà de Santa Fe. El pantà, on el teu gos es podrà
banyar, està envoltat d’un bosc frondós que canvia

Tot Mascotes.indd 3

de tonalitat segons l’estació de l’any. Des del centre
d’informació de Can Casades surten diverses rutes
amb nivells de dificultat diversos al voltant del pantà
perquè també feu una mica d’exercici.

Begues: Parc Natural del Garraf
Una de les rutes més destacades per fer amb el teu
gos al Parc Natural del Garraf és la pujada al puig
de Les Agulles des del municipi de Begues o des de
l’ermita de Bruguers.
A la pujada tindràs unes magnífiques panoràmiques tant de Barcelona com del Garraf. L’únic inconvenient és que no trobaràs fonts d’aigua pel camí,
així que hauràs d’anar preparat.
Platja de la Rubina
La platja de la Rubina a Empuriabrava va ser la primera d’Espanya a destinar un espai per a gossos i és
considerada la millor. Es reserven 200 metres per als
gossos en un dels extrems de la platja on podreu fer una
capbussada amb el vostre gos. La platja està oberta tot
l’any sense restriccions horàries.| AMIC (Alba Martos)
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Dotze dies de festa a Sant Vicenç de Montalt
La Festa Major, que té com a patrona la Mare de Déu de l'Assumpció, inclou activitats
del 3 al 24 d'agost
Festes: Redacció

A mitjans d'agost, Sant Vicenç de
Montalt celebra la Festa Major d’Estiu
en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció (15 d'agost), diada en què
es concentraran els actes més tradicionals, com l’oﬁci, les havaneres, el
rom cremat i els focs artiﬁcials a la vora
del mar. El programa d'actes, però, arrenca el 3 d'agost a les 20.30 h amb la
sortida nocturna i el bany a la piscina
municipal. El cap de setmana següent,
que comença el divendres 9 d'agost,
és quan tindrà lloc el gruix dels actes,
que s'allargaran sense pausa ﬁns al 18
d'agost. El dissabte 24 d'agost, el ball a
Montaltparc posarà punt ﬁnal a la festa.
Música i balls
Les propostes de balls amb orquestres
i concerts amb grups, solistes i DJs inclouen un gran ventall d'edats i gustos musicals. El divendres 9 d’agost, el
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parc dels Germans Gabrielistes estarà
ocupat per L’Engrescada, l’espai per a
adolescents i joves. Durant la tarda, a
partir de les 16 h, es farà la Batalla de
Gallos. La competició entre rapers,
que té en compte les millors rimes
en improvisació, està oberta a persones majors de 12 anys que tinguin un
mínim de noció de freestyle. Els guanyadors es repartiran premis per valor
de 200 euros. La festa continuarà amb
dos concerts en directe d'Andana, a
les 23 h, i El Senyor Peix, a les 00.30 h.
Tancarà la nit el Dj David Loop, a partir
de les dues de la matinada.
Per als més grans, hi haurà la cantada d'havaneres amb rom cremat
(15 d'agost a les 21.30 h a la platja de
Sant Vicenç), el ball de festa major
amb el grup Liberty (16 d'agost al
Parc dels Germans Gabrielistes després de sopar) i un concert d'homenatge a Peret i Moncho (18 d'agost
a les 22.30 h). A més, la revetlla de

festa major (14 d'agost a les 22.30
hores) acollirà un concert amb el
pianista Marc Perna.
Altres activitats
Completen l'oferta propostes com
el maridatge literari (9 d'agost a les
22 h al Centre Cívic El Gorg), on tindrà lloc un concert d'homenatge a
Teresa Pàmies, a càrrec de Big Mama
Montse. Les places són limitades
i s'ha de comprar el tiquet a la biblioteca La Muntala a partir de l’1
d’agost. Bohemian Rhapsody serà
la protagonista durant el cinema a
la fresca (diumenge 11 a les 22 h al
parc dels Germans Gabrielistes). I els
dies 14 i 15 hi haurà el 9è Mercat al
Mar (a partir de les 17.30 h al passeig
Marquès Casa Riera). | Red.

Consulta el
programa sencer a
www.svmontalt.cat

31/7/19 8:46

núm. 1880 / del 2 al 29 d'agost de 2019

La Festa Major dels Sants Genís està dedicada a Sant Genís Notari i Sant Genís Comediant, el 25 d'agost.

Cedida

Tot a punt a Vilassar de Dalt per als Sants Genís
Del 23 al 26 d’agost, els vilassarencs gaudiran d’una Festa Major repleta de música,
foc i tradició
Festes: Marina Alaminos

Quan falta un mes perquè se celebri
la Festa Major d’estiu, Vilassar de Dalt
ja ha enllestit els últims detalls del programa dels Sants Genís. Festa, música,
ball i tradició ompliran els carrers de
la vila entre el 23 i el 26 d’agost, en una
programació elaborada conjuntament
per l’àrea de Festes de l’Ajuntament,
la Comissió de Festes i les entitats de
Vilassar de Dalt.
Activitats per a tota la família
Els més petits de la vila podran
gaudir de l’hora del conte, que
donarà el tret de sortida a la Festa
Major amb la lectura de "La fortuna de la gallina", a càrrec d’El
Cantallaire. El dia 24, una nova edició del Rebombaigua despertarà i
remullarà tots els veïns de Vilassar
de Dalt, i tot seguit s’instal·laran
inflables d’aigua a la plaça de la
vila per combatre la calor de l’última setmana d’agost.
Els més menuts de la festa també
podran jugar amb els gegants a la
Matinal Gegantera, que se celebrarà
el diumenge 25 des de les onze del
matí. A més, la tradicional Sindriada

Tot Maresme.indd 3

torna un any més a Vilassar de Dalt.
Qui serà el guanyador del concurs de
menjar xíndria més esperat?
Enguany, la colla infantil de
Diabòlics Anònims compleixen el
vintè aniversari. I ho celebraran amb
l’emblemàtic correfoc infantil de festa
major, que cremarà els carrers i carrerons de Vilassar de Dalt la nit de
diumenge. L’acte culminarà amb la
festa de l’escuma.
Festa i tradició
Les festes dels Sants Genís tornen
a apostar per activitats tradicionals
com el Ball de Sardanes, el Correfoc
o la Sardinada amb Havaneres, que
tancarà la Festa Major d’estiu. El
primer dia de festa, després de la

Cercavila Esbojarrada, el DJ Eduard
Hernández amenitzarà una nit que
començarà a les nou amb el sopar
popular a la fresca.
El dissabte, el Pregó de festa
major arribarà de la mà de Joan
Artigas, escultor vilassarenc. La
nit acabarà amb la sessió dels DJs
Maria Robles i Porco Rosso. I diumenge, l’ofici solemne precedirà el
Brindis de Festa Major i el ball dels
20 anys dels gegants nous.
Després de quatre dies, la festa
arribarà al final amb el correfoc
d’adults, on els Diabòlics Anònims,
acompanyats dels Diables del Vi
d’Alella i dels Peluts de Foc de
Cabrils, celebraran la tradicional
festa del foc. | M.A.
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Perfils
Gil Mas,

càntirs a dojo
Perfil: Berta Seijo

Gil Mas va néixer a Mataró, però Argentona és
casa seva des de fa 13 anys. Aquest trasllat va venir acompanyat d'un regal molt especial per part
dels seus progenitors: una col·lecció de càntirs ben
completa. "Els meus pares van comprar la primera peça a finals dels setanta, i cada any adquirien
el càntir que tocava i un d'una edició anterior",
explica l'entrevistat. D'aquesta manera i, a poc
a poc, es va poder completar una col·lecció que
reuneix 69 càntirs, datats entre el 1951 i el 2019.
"Des que vam heretar-los no hem fallat cap any
i amb el meu marit tenim intenció de seguir amb
la tradició", afirma Mas.
Cinc prestatgeries de càntirs presideixen la sala
d'estar del col·leccionista, tot i que avui dia només
hi ha espai per a tres peces més. "Haurem de fer
una última filera per encabir-los tots", afegeix.
Ara bé, a l'hora d'escollir-ne un parell dels que
no es desfaria mai, Mas explica que els seus preferits són el del 1976, l'any que va néixer, i el del
1974. Per a ell, l'atractiu de tot plegat és que "tots
són reproduccions de càntirs de diversos llocs de
la Península", que beuen d'estils ben diferents.
Quant a la deriva més innovadora i moderna que
han pres des del 2017, amb càntirs minimalistes
que "es poden posar a la nevera", l'entrevistat
no es vol mullar i assegura que els artistes són
els "entesos".
D'altra banda, Mas admet que no coneix ningú
més de la seva edat que disposi de la col·lecció
sencera de càntirs. "Ho puc entendre perquè a la
gent jove no els acostuma a agradar o no tenen
espai a casa seva per guardar-los tots", afirma.
Com a detall curiós, la vena col·leccionista del
tècnic d'Esports de l'Ajuntament d'Argentona no
acaba aquí. "He de confessar que tinc entre 5.000
i 6.000 segells catalogats per països i guardats en
algun lloc de les golfes de casa", explica. De moment, però, entre els càntirs i la filatèlia ja en té
prou i no té al cap estrenar noves col·leccions.
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L'esport, la seva veritable passió
Gil Mas va ser l'organitzador en cap de l'aixecada de càntirs durant molts anys a Argentona.
Tanmateix, va haver d'abandonar aquesta responsabilitat a causa de la càrrega de feina que
implica la seva professió al consistori.
Tècnic d'Esports de l'Ajuntament de la vila, l'entrevistat sempre ha estat vinculat al món de l'esport i
actualment participa de forma molt activa en dos
actes de la festa major: la cursa popular del dia
5 d'agost i la pedalada del dia 6. "També intento
viure la celebració com a espectador, però em
toca retirar-me aviat", afirma.

APUNTS
Defineix-te: Meticulós i perfeccionista
Un llibre: Últimament, relats curts i amens
Una pel·lícula: Pride, de Matthew Warchus
Un viatge: Itàlia
Un lloc on estiuejar: Ossera, a l’Alt Urgell
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VOLVEMOS EL 26 DE AGOSTO!
T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) - Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
5365

LES DESEA
FELICES VAMOS UNAS
CACIONES!

Ref. 4544
T
ZONA PUIG
I CADAFALCH:

PRIMER PISO CON ASCENSOR REFORMADO: Cocina office de 12m2, baño completo
con ducha, 2 hab. dobles, salón comedor
con balcón exterior, ext. aluminio, calefac€ ción. (C.E. EN TRÁMITE).

129.000
Ref. 4528

T

ZONA Mª
AUXILIADORA

Ref. 5138
ZONA
CIRERA:

T

175.000€

PISO REFORMADO EN COMUNIDAD REDUCIDA: 3 hab. ( tipo suite), 2 baños completos, cocina oficce con galería anexa
cerrada, puertas de haya, balcón exterior.
(C.E. EN TRÁMITE).

PISOS
NUEVOS ACABADOS
1ª CALIDAD

OBRA NUEVA. Excelentes pisos de 2 y 3
dormitorios, con acabados de 1ª calidad,
totalmente exteriores, a.a con bomba de
calor. Pregunte y le informaremos.
DE:

DES

145.000€

Ref. 2537
ZONA
EIXAMPLE:

PISO EN EXCLUSIVA PARA NUESTROS
CLIENTES: PK incl. y ascensor, 3 hab.
(1 doble), 2 baños, cocina ofﬁce, salón
com., balcón exterior, calefac, zona servi€ cios y bien comunicada. (C.E. EN TRÁMITE).

T

187.000

Ref. 01252
ZONA
DOSRIUS:

T

4 coches, aseo y Bodega, 5 hab.4 dobl. 2
baños, y 1 aseo, gran cocina 18m2 roble,
€ barbacoa, solarium.(C.E. EN TRÁMITE).

339.000

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

EXCELENTE CASA DE GRANDES DIMENSIONES: 240m2, 200m2 terreno y garaje

937 965 148
30/7/19 11:54

4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Parc Central

196.000 €

MATARÓ - Eixample

310.000 €

PIS TOTALMENT EXTERIOR AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

PIS EN EXCLUSIVA TOTALMENT REFORMAT!

71m², 2 habit, bany, cuina oﬃce, saló-menjador, balcó 9m², terres
parquet, aa/cc, mosquiteres, ascensor... Pàrquing i traster opc.
Envoltat de comerços i serveis. Zona molt tranquil·la!! T 151630

Consta de 138m², 4 habitacions, 2 banys, cuina office, saló-menjador, calefacció, aa/cc, terres de parquet, pàrquing, ascensor...
Molt assolellat. Tot tipus de comerços i serveis!!! T 151589

MATARÓ - Centre

330.000 €

ÀTIC DÚPLEX DEFINITIU AMB DUES TERRASSES!
168m², 4 habitac., 2 banys, servei, cuina oﬃce, saló-menjador,
calefacció, aa/cc, xemeneia, barbacoa, ascensor... Pàrquing
opcional. Excel·lent relació qualitat-preu!!! T 151616

DOSRIUS - Can Figueres

290.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Centre

201.495 €

CASA RÚSTICA A 4 VENTS AMB JARDÍ I PISCINA PRIVADA!

GRAN LOCAL COMERCIAL MOLT BENSITUAT A LA ZONA!

Llar de 216m², parcel. 1.100m². 4 habit, 2 banys, cuina office, saló-menjador, xemeneia, calefacció, aa/cc, garatge... Llesta per a
entrar-hi a viure. Entorn tranquil i amb molta privacitat!!! T 420407

130m2, 1 bany i magatzem interior. Està ubicat a una zona molt
poblada. Adaptable a diferents activitats. Local rectangular en
planta diàfana. Magatzem de 30m2!!! T 350143
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al

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

info@ﬁnquescastella.com
www.ﬁnquescastella.com

93 757 83 83

[EN
TRÀMIT]

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Peramàs

700 €

PIS BEN COMUNICAT A PROP DE TOT TIPUS DE SERVEIS!
Consta de 80m², 3 habitacions dobles i exteriors, bany, cuina reformada, saló-menjador, balcó, galeria, ascensor... Ubicat a una finca
molt familiar. Vine a veure’l!!! T 110733

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre

1.050 €

PIS TOTALMENT MOBLAT AMB FANTÀSTIQUES VISTES!

MATARÓ - Cerdanyola

750 €

PIS MOLT ASSOLELLAT EN ENTORN MOLT FAMILIAR!
3r pis sense ascensor. Mascotes No. 92m², 3 habit, 2 banys, cuina oﬃce, saló-menj., balcó terrasser, galeria, calefacció, terres
parquet, tanc. alumini. Pis molt ampli i lluminós!!! T 110739

MATARÓ - Centre

825 €

PRECIÓS PIS MOLT EXTERIOR I LLUMINÓS!
105m², 3 habitac., 2 banys complets, cuina office, saló-menjador,
balcó, llar de foc, calefacció, tanc d’alumini, traster, ascensor...
Molt lluminós. A prop comerços i serveis!!! T 110736

MATARÓ - Centre

650 €

LOCAL COMERCIAL MOLT BEN COMUNICAT PER SITUACIÓ!

Consta de 100m², 4 habitacions, 2 banys, cuina office, saló-men- 125m2, servei, subministraments de llum i aigua, aparador, perjador, balcó, sòls de terratzo, calefacció, etc... Ideal per a compartir siana elèctrica... pròxim a la Plaça de Cuba i a la Plaça de les Tereses. Façana de 4,5m. Immillorable situació!!! T 303085
pis amb estudiants. Boniques vistes al mar!!! T 110737
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CURSOS

GRATUÏTS
Per a joves de 16 a 29 anys
en SITUACIÓ D'ATUR

CURSOS

VIGILANT
DE SEGURETAT

CONTROLADOR
D’ACCÉS

INSCRIPCIONS OBERTES FINS AL 7 D'AGOST
14 Places disponibles actualment /// Inici dels cursos a mitjans de setembre /// Borsa de treball real

T 930 133 771
Sant Antoni, 79, cantonada avda. Maresme / wakefulacademy.es
Sant Antoni, 77
930 133 771
wakeful.es
wakeful@wakeful.es

Centre de formació habilitat pel Departament d’Interior
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