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ELS DRONS
ALCEN EL VOL
Normativa, limitacions, perills i aplicacions
d'una de les tecnologies més de moda
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Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
9351

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

DE LES MILLORS OCASIONS
DEL MOMENT!
REALMENT IMPECABLE!
Ref. 13013 COSTAT AVD. PERÚ: Un dels principals i més comercials carrers de la zona. 1r pis
àmplies mesures. 86 m2. 4 dormit. (2 dobl.) Saló
de 22m2. Balcó exterior. Cuina bon estat. Galeria
10 m2. Bany reformat. Calefacció. Probablement
una de les millors ocasions del moment!

T 115.000€

OCASIÓ DIFÍCILMENT
COMPARABLE!
Ref. 13015 VIA EUROPA/PARC CENTRAL: Àtic
tipus loft amb terrassa 30m2 apropiat joves busquin independitzar-se, o inversors. Saló-menjador,
cuina equipada. Balcó/terrassa 12m2. Bany amb
dutxa. 2 pl. pàrquing (cotxe + moto). Zona traster.

G

PIS ALT PERFECTAMENT
ORIENTAT!

VIU SENSE COMUNITAT DE VEÏNS!
Ref. 12995 CERDANYOLA: Com una caseta. 1r
pis exterior 100%, i terrassa sup. 60m2. Excel·lent
imatge. 86m2. Terrasseta/porxo. 3 dormit. (1 amb
vestidor) Saló menjador. Cuina com nova. Bany amb
dutxa. Pis còmode i lluminós. Persones que necessitin espais exteriors (gossos, plantes, zona solàrium).

G

138.000€

129.000€

Ref. 12933 COSTAT PLAÇA GRANOLLERS:
Amb ascensor. Per acabar-ho al seu gust. Bona
distribució. Són 80m2. Amb 3 dormitoris (2 dobles). Bany per reformar. Cuina gran. Galeria. Ben
situat. Zona activa i comercial.

F

165.000€

IDEAL PER A GRANS FAMÍLIES!

DIFÍCILMENT COMPARABLE!

Ref. 12744 ROCAFONDA NORD: Gran habitatge
150m2, ascensor. 5 dorm. Saló 32m2 + llar de foc.
Balcó. Gran cuina - office 18 m2. Galería 10m2.
Bany + lavabo amb dutxa reformats. Calefacció.
Portes cedre. Traster. Només 4 veïns!!! Reformat
per entrar a viure. Únic per característiques!!

Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Casa unifamiliar a
4 vents, en parcel·la 760M2, totalment plana.Vistes realment especials. Prop Mercadona, entorn
tranquil i agrícola. Edificada en una sola planta i
l’envolta un bonic jardí, zona solàrium, barbacoa,
zona aparcament vehicles. Al costat del mar.

T 189.000€

T 310.000€

Ref. 13012 CERDANYOLA: Sobre avinguda
àmplia amb vistes clares i ben orientat. Pis totalment exterior 100% en cantonada de bloc.
Reformat en la seva totalitat. Amb 3 habitacions. Saló menjador molt assolellat. Cuina de
bones mesures. Impecable. Galeria. Bany amb
dutxa. Terres de parquet. Bon pis a preu realment assequible! Bona rendibilitat.

E

98.500€

ATENCIÓ A AQUEST PIS!
Ref. 13026 COSTAT PL. CATALUNYA: Últim
pis d’altura, edifici bona imatge i ascensor. 84m2,
3 dormit. (2 dobles). Bon saló menjador de 22m2.
Balcó. Cuina equipada i reformada amb galeria.
Bany actualitzat. Calefacció, Aire cond. Traster
de 9 m2. Bona compra!

F

175.000€

UNIFAMILIAR ADOSSADA!

Ref. 13025 SANT VICENÇ DE MONTALT: Recent construcció, en un entorn agradable, amb
serveis. P. Baixa + 2 alçades. 150m2. Reformada. P. Baixa: Saló menj.amb terrassa 30m2. Cuina office 16 m2. Sala jocs 30m2. 1ª Pl: 2 dorm.
+ Bany. 2ª pl: 1 dormit. amb bany suite + sala
diàfana, Solàrium de 16m2.

T

348.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truqui’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.

1P SU CASA.indd 2

28/8/19 17:05

MATARÓ
i MARESME

Número 1881
Codi QR
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tauleta

del 30 d'agost al 5 de
setembre de 2019

ciutat
Quins són els fets que han marcat
l'agost a Mataró?

cultura
El Tast de Jazz torna a la ciutat
per posar fi a les vacances

reportatge
Els drons alcen el vol: normativa,
perills i aplicacions futures

esport
El femení del Rem Mataró,
campió de la Lliga Catalana de
Llagut

Argentona
En marxa una nova edició del
premi Burriac

perfil
Eloi Martínez, a la conquesta de
l'electrònica

Edita: EL TOT MATARÓ S.L.
Director: Antoni Rodríguez
Administració: Maria Carme Rodríguez

MATARÓ
i MARESME
Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
www.totmataro.cat
www.eltotesport.com
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

SUMARI 1881.indd 1

Amb la col·laboració de:

30.000

exemplars setmanals

Oficina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M. Fernanda Marañón.
Redacció: Gisela Ferrer i Berta Seijo (coord.), i Diana Gomà.
Fotografia: Daniel Ferrer | Correcció: Gemma Martínez | Nous Projectes: Àlex Gomà
DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS
Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres
EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista.

Publicació associada:

Audiència controlada per:

Difusió controlada per l’oficina de Justificació de la Difusió

PEFC/14-38-00127

28/8/19 17:58

1P URBENIA.indd 2

28/8/19 16:24

Davant de tot
Obsessionats pel futur
PLATGES DE

Opinió: Berta Seijo

Sempre s’ha dit que hi ha persones que viuen dels records, ancorades en
el passat. D’un temps ençà, crec que es dona l’efecte contrari: una obsessió pel futur que no ens deixa viure el present com toca. I és que aquesta
previsió constant, que ha salvat infinitat de vegades la humanitat, també
és font de preocupacions i angoixa. Parlem d’una habilitat que distingeix
els éssers humans dels animals però que ens fa presoners del que vindrà,
de la planificació constant. Donar voltes a tot és també la causa que tots
anem estressats. Fins i tot preparar unes vacances amb mesos d’antelació
provoca certs maldecaps que no ens deixen gaudir com ens mereixem de
l’expectativa i els preliminars. La il·lusió d’imaginar-nos en la destinació
escollida desapareix molt abans que el nostre desig es pugui fer realitat.
Volem que el nostre futur sigui perfecte. Esquivar l’atzar —com si això fos
possible!—. La conseqüència de tot plegat és que mai no arribem a estar
satisfets amb el que fem i tenim. Estem tan encegats fent plans a curt i
llarg termini que esdevenim protagonistes d’un cercle viciós en què predomina la inseguretat, l’avorriment i la desesperança. Els passatemps
que avui dia tenim a la nostra disposició tampoc no són de gaire ajuda.
Els mateixos telenotícies ens aboquen a un sentiment de derrota constant
com a societat i les sèries que més ens agraden mostren el pitjor de l’ésser
humà (l’aclamada Chernobyl n’és el millor exemple) o ens dibuixen un
futur aterridor (com Black Mirror o The Handmaid's Tale).
Tot i això nosaltres continuem llevant-nos cada matí, sortint al carrer i pensant què farem aquest cap de setmana. La vida no s’atura i seguim anant
a la nostra. Una de les persones que millor ho sap és la Greta Thunberg,
jove activista coneguda per la seva lluita contra el canvi climàtic. Ferma
detractora de l’ús del plàstic, aquí la podem veure gaudint de diversos productes empaquetats amb aquest material. No sempre es pot estar 100%
obsessionat (ni compromès) amb el futur...

10

APLAUDIT: Les platges del Varador
i del Callao han obtingut la certificació Q de Qualitat Turística que atorga
l'Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE) per incorporar nous
serveis o participar en el Bluact.

LA INSEGURETAT NO FA
VACANCES
CASTIGAT: Durant l'estiu, Rocafonda
ha estat un dels barris on s'han registrat més episodis de delinqüència.
Entre ells destaca la detenció d'un
lladre reincident, arrestat 17 vegades
entre el gener i l'agost per robatoris
amb violència.

L’ENQUESTA

Has marxat de vacances
aquest estiu?
45,3 % Sí
54,7 % No

LA PREGUNTA

Què portes pitjor: la pujada
de gener o la de setembre?
VOTA L'ENQUESTA A:

Twitter: @GretaThunberg
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Les portades

Foto antiga

Joves de l'handbol

El setembre del 1973, una fotografia immortalitzava l’equip B del
Joventut Handbol Mataró. Format
per jugadors arribats de juvenil, el
conjunt jugava a 2a Provincial i a
final de temporada va pujar a 1a.
L’any següent, la majoria dels jugadors van passar al primer equip.

De fa 25 anys

La foto està feta en el que era el
pati de l’OJE, "que en realitat era
un frontó i quan hi jugaves era fàcil estavellar-te contra una de les
parets", recorda en Josep Gomà,
un dels integrants de l'equip. "Era
descobert i en més d’una ocasió
s’hi havia jugat amb el terra moll
i fins i tot plovent una mica".
Actualment, hi ha la pista coberta del Casal de Joves del Sidral.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 5 a l’11 de setembre de 2014

www.totmataro.cat

Alguns d’ells, quan l’handbol va
desaparèixer per un temps a la nostra ciutat als anys vuitanta, van jugar
al Premià (1a Estatal), i dos d’ells
(Joan Fèlix i Joan Ventura) van arribar a jugar a la màxima categoria
estatal, tots dos amb el Granollers
i el primer també amb el Barça,
amb qui va guanyar dues Recopes
d’Europa.

Mataró commemora l’Onze de Setembre amb un peu al
Tricentenari de 1714 i un altre a la consulta del 9-N
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Hi veiem drets Bruguera (massatgista), Ricard Peix “Rini” (entrenador), Quique Caturla, Camacho,
Ignasi Cruzate, Toni Llacuna, Jona
Fèlix Martínez, Josep Nonell (delegat, que després seria durant molts
anys president del club); ajupits hi ha
Molins, Josep Gomà, Riera, Morell,
Joan Ventura i Nacho Gutiérrez.

03/09/14 18:08

Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!
si tens fotos antigues que trobes interessants , curioses ...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d ’ el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
( carrer d ’ en xammar , 11) o a fotoantiga @ totmataro . cat

28/8/19 11:42
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Arxiu

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Quins són els fets que han marcat l'agost a
Mataró?
La detenció de cinc joves per robatoris violents a la ciutat o la troballa d'un catxalot
mort a la platja del Varador són dues de les notícies més destacades del mes
Societat: Redacció // ACN

Les dades presentades en l'última
reunió de la Junta Local de Seguretat
de Mataró ja ho apuntaven: el nombre d'actes delictius augmenta a la
ciutat i, com a conseqüència, també
ho fa la percepció d'inseguretat en

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Notis Agost 1881.indd 2

certs barris del municipi. Rocafonda
és una de les zones que concentren la
majoria de casos de robatoris, agressions i incivisme, i que, segons afirmava el consistori a finals de juliol,
requereixen amb més urgència un
reforç policial.
En aquest sentit, la situació no

ha millorat durant el període de vacances. De fet, durant el mes d'agost
alguns dels episodis delictius més
destacats en l'àmbit municipal han
tingut lloc a Rocafonda.
Cinc detencions per robatoris
El primer cas es va saldar, entre el 8

28/8/19 12:41
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i l'11 d'agost, amb la detenció, per
part dels Mossos d'Esquadra, de
cinc joves. Un dels arrestos es va
produir en el marc d'un operatiu
de seguretat ciutadana al barri de
Rocafonda el dia 8 d'agost. Es tracta d'un jove de 21 anys, presumpte
autor d'un robatori amb violència
dut a terme el 26 de juliol.

D. Ferrer

Durant el mes d'agost,
gran part de les
detencions s'han fet
al barri de Rocafonda
Quant a la resta de detinguts, tres
d'ells són menors d'edat i són els
autors del robatori amb intimidació
a un jove diumenge 11 al matí a la
zona de l'estació. La detenció es va
produir després d'una persecució, ja
que els joves van començar a córrer
en ser vistos per la patrulla.
El cinquè detingut per robatori
violent va passar a dependències
policials el 9 d'agost, després que
els agents rebessin l'avís que un noi
havia intentat robar el mòbil a una
dona. Es tracta d'un jove de 24 anys
que va quedar arrestat com a presumpte autor d'un segon furt amb
violència i intimidació.

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Notis Agost 1881.indd 3

Els veïns de Rocafonda han fet palès el seu malestar en múltiples ocasions.

Agressió a dos policies locals
D'altra banda, el dimarts 20 d'agost
dos agents de la Policia Local de
Mataró van patir una agressió mentre
feien retirar un vehicle mal estacionat a l'avinguda Amèrica del barri
de Rocafonda.
El cotxe es trobava en un estacionament reservat i els policies en van
gestionar la retirada a través d'un
familiar del propietari i davant la
impossibilitat d'aquest de conduir
perquè anava begut.
Davant l'actuació policial, un nombrós grup de persones va sortir d'un
bar pròxim per increpar i agredir els
agents. La patrulla va demanar el
suport a altres unitats i als Mossos
d'Esquadra i finalment es va poder

D. Ferrer

detenir dos homes per atemptat
contra l'autoritat i desordre públic.

El jutge ha enviat
a presó un lladre
de Mataró detingut
17 vegades en 8 mesos
Presó per a un lladre reincident
L'última setmana d'agost ha estat també protagonitzada per l'ingrés a presó
d'un home detingut fins a 17 vegades
en només vuit mesos per desenes de
robatoris, concentrats sobretot al
barri de Rocafonda. L'home també
tenia antecedents per una agressió
sexual notificada el novembre del
2018. | Red. // ACN

28/8/19 12:41

Ciutat

Els animals marins, visites inesperades en un
dia de platja

Al lloc es van desplaçar efectius de la Policia Local, Protecció Civil, Agents Rurals i Salvament Marítim.

Cedida

L'aparició d'una balena morta en descomposició a la platja del Varador va comportar
la prohibició del bany l'11 d'agost i el desplaçament de diversos efectius
Platges: Redacció

Una visita inesperada ha estat una
de les anècdotes més repetides del mes
d'agost. Parlem de la troballa d'un catxalot mort i en descomposició a la platja
del Varador. Els fets es van produir el
diumenge 11, poc abans de les 4 de
la tarda, i van provocar que Protecció
Civil prohibís el bany a locals i turistes.
Diversos efectius de la Policia Local,
Protecció Civil de Mataró, Agents Rurals
i Salvament Marítim es van desplaçar
fins al lloc dels fets.

Una tortuga en perill d'extinció
El 24 d'agost va ser el torn d'un altre
animal marí, una tortuga de grans
dimensions. Susi Navarro, Toni Salvà
i Àlex Terricabris són els responsables d'aquesta descoberta, feta
mentre practicaven fotografia submarina. De fet, la publicació d'una
de les imatges a una xarxa social
va servir perquè diversos experts
confirmessin que l'animal pertany
a l'espècie Lepidochelys kempii, en
perill d'extinció i present sobretot a
l'oceà Atlàntic. | Red.

Susi Navarro

Tres submarinistes van
localitzar al fons marí
mataroní una tortuga
americana només trobada en tres ocasions
al Mediterrani

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

670 053 959
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Les obres de la pista polivalent coberta de Cerdanyola estaran enllestides el primer trimestre del 2020.

Cedida

Obres i reformes als equipaments de la ciutat
Part de l'estructura metàl·lica de la pista polivalent coberta de Cerdanyola ja està
aixecada i aquest estiu s'ha iniciat la renovació del paviment de les pistes d'atletisme
Equipaments: Redacció

L'Ajuntament posa a punt alguns
dels equipaments del municipi per al
nou curs. Tot i que van començar a la
primavera, les obres més destacades
de la temporada són les de la pista polivalent coberta de Cerdanyola. Estaran
enllestides el primer trimestre del 2020
i, de fet, part de l'estructura metàl·lica
ja està aixecada. El nou espai, construït
a la cantonada del Camí del Mig amb

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Notis Agost 1881.indd 5

el carrer de l'Estadi, es podrà destinar
a usos esportius i cívics, i quedarà integrat dins la Zona Esportiva Municipal
de Cerdanyola.
Renovació del paviment de les
pistes d'atletisme
Durant l'última setmana de juliol,
el consistori també va donar el tret
de sortida a les obres de renovació
del paviment de les pistes de l'Estadi
Municipal d'Atletisme.

L’antic tartan, que es va instal·lar durant la remodelació de l’equipament
feta el 2008, presentava deficiències a
causa de l’ús intensiu i les inclemències
meteorològiques.
A banda del paviment de les pistes,
es renovarà la gespa artificial del carril
d’entrenament. Les obres de renovació
s’han coordinat amb el calendari de
competicions per interferir el mínim
possible en l’activitat esportiva dels
clubs. | Red.

28/8/19 12:41

REPORTATGE
Text: Redacció
Fotos: Arxiu

Els drons
alcen
el vol
Normativa, perills
i aplicacions futures

É

s com si de cop un eixam d'abelles emprenyades sobrevolessin el teu cap o
com si sentissis un cotxe de Fórmula 1
donant gas en la llunyania, però de
seguida intueixes què és: un dron. Aixeques la
vista i el busques al cel. Un petit aparell sobrevola la zona per captar de manera privilegiada
instantànies a vista d'ocell. Qualsevol persona
que vulgui estar a l'última moda pot adquirir-ne
un amb facilitat a qualsevol botiga d'electrònica
i, gràcies a una demanda cada vegada més gran,
l'oferta és cada vegada més variada i a l'abast de
diferents butxaques. Però tot i que alguns s'ho
puguin prendre així, un dron no és una joguina i
el seu ús el delimita una rigorosa llista de normes.

Sector capdavanter
L'octubre del 2014, va entrar en vigor a l'Estat
Espanyol la llei 18/2014, que feia referència a l'ús
dels drons, amb l'objectiu principal d'aprovar "mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l'eficiència" del sector, tal com recull el BOE. L'ús
d'aeronaus no tripulades no era nou: des de mitjans del segle passat ja s'utilitzaven per a feines
de vigilància, seguretat o militars. Però els avenços
en tecnologia i el progrés en l'aviació van propiciar
l'aparició d'un nou usuari a l'espai aeri. Els drons,
o UAV (Unmanned Aerial Vehicle, referit sobretot
a drons d'ús militar) o RPAs (Remotely Piloted

Drones.indd 2

La venda de drons s'ha disparat els últims anys.

Cedida

Aircaft, terme més utilitzat per a aeronaus civils),
obrien portes a noves activitats professionals i
d'investigació i calia establir un marc jurídic que
regulés els aparells i la seva activitat.
I quan els drons van començar a ser cada vegada
més accessibles al públic i, per tant, en va créixer la
demanda i l'adquisició, van començar a arribar també les primeres multes. Un vol temerari o negligent

28/8/19 17:05

de drons recreatius pot comportar sancions de fins
als 225.000 euros. Els drons d'ús recreatiu, els
que es poden comprar avui dia a qualsevol negoci
de fotografia o electrònica, són poc pesants i no
es necessita cap tipus de formació per poder-los
pilotar. Per aquest fet, alguns usuaris poc informats no tenien (o no tenen) en compte les estrictes normes que en regulen l'ús i poden arribar a
posar en risc la seguretat aèria i, alhora, incomplir
altres regulacions que poden desprendre's del fet
de volar en un lloc limitat o prohibit. "Sempre es
recomana que la persona que es compra un dron
recreatiu ho faci amb la major cura possible, però
la legislació és la que és i no es necessita cap formació", explica en José Martínez, un dels socis de
l'Associació Catalana d'Aeronaus No Tripulades
(ASCANT). L'associació, amb seu a Granollers, està
formada per cinc socis i s'especialitza en la formació
de cossos de seguretat i emergències, operacions

on "2 i 2 no fan 4 —apunta Martínez— i que no es
poden planificar". Per això, cal estar més preparat
i tenir un protocol d'actuació.

Què en diu la normativa?
Fins ara, el sector es regulava a partir de la normativa actualitzada fa dos anys amb el reial decret

Drones.indd 3

L'espai aeri controlat de l'aeroport
del Prat s'estén per
tota la costa fins
a Mataró, fet que
en prohibeix l'ús
recreatiu
1036/2017, aprovat pel Consell de Ministres el desembre del 2017. De manera resumida, la llei estableix l'obligatorietat d'obtenir un títol oficial de
pilot de RPAs, un certificat mèdic aeronàutic de
tipus II expedit per un metge aeri autoritzat, una
assegurança de responsabilitat civil i donar-se d'alta
com a operador a l'Agència Estatal de Seguretat
Aèria (AESA). Això, però, només és necessari en
els casos dels vols professionals, els destinats a
treballs tècnics o especialitzats, que poden anar
des de la fotografia aèria fins als rescats. No és
necessari, ni tampoc la formació, per als d'ús recreatiu o de competició. Per a Martínez, té sentit
que la formació es demani en segons quins casos:
"Quan les aeronaus amb les quals operes comencen a ser més grans i tècniques, i quan a més les
voles en coordinació amb altres tipus d'aeronaus".
La nova llei beneficiava els drons amb noves operacions professionals que fins aleshores estaven
prohibides, com ara vols nocturns, poder sobrevolar zones urbanes o aglomeracions de persones
a l'aire lliure (amb certs requisits), vols en l'espai
aeri controlat, vols més enllà del contacte visual...,
sempre presentant la documentació corresponent
per a obtenir-ne el permís. En cas dels recreatius,
però, continuen sent zones prohibides.
Martínez recorda casos de vols perillosos o
en zones incorrectes, com el vol d'un dron sobre l'Hospital de Granollers o la interrupció del
trànsit aeri a l'aeroport de Reus per la presència
d'un dron. "De problemes n'hi poden haver molts,
moltíssims", apunta Martínez. "Fer volar un dron
afecta aspectes de normatives d'àmbits molt diferents", continua. Per això, no seguir la normativa
pot fer que acabem saltant-nos-en unes quantes.
Per exemple, sobrevolar la plaça d'una ciutat sense permís significa una infracció en la normativa
aèria, però si amb el dron es capten imatges de
l'interior d'un domicili, infringiríem també el Codi
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Espai aeri controlat de l'aeroport de Barcelona-El Prat.

Penal amb la inviolabilitat del domicili o la intimitat de les persones. Una cosa semblant passaria
si es capten imatges sobre una escola, on hi ha
menors. "Tant si ets una operadora com un particular, has de tenir en compte que a un mateix vol
l'afecten diverses normatives", conclou.
Actualment, ha entrat en vigor la nova normativa europea, la qual els estats membre hauran
d'aplicar a partir del juny del 2020. En el cas
d'Espanya, però, Martínez assegura: "Anem amb
avantatge, perquè les exigències de la normativa
del 2014, i després del reial decret, van fer que
totes les operadores que s'hagin constituït ja tinguin tota la documentació i tots els permisos".
Personalment, valora positivament que s'hagi fet
"una política restrictiva, però cal recordar que
l'entrada en vigor de la normativa europea permetrà que hi hagi més llibertat". Martínez avança
que la principal novetat de la normativa europea
és que es passa a diferenciar les aeronaus per
pes i no per activitat, com es feia fins ara. Les
més lleugeres (entre les quals hi ha les recreatives) tenen una regulació més "suau" o flexible. I
a mesura que el pes és més gran, les exigències
també són més altes.
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On puc fer volar un dron recreatiu?
Martínez diferencia quatre espais: els que es poden sobrevolar sense cap mena de restricció, els
restringits (que pots sobrevolar si compleixes una
sèrie de requisits), els perillosos (llocs de maniobres de l'exèrcit) i els prohibits (com sobrevolar
una central nuclear).
Per als drons recreatius, a les webs del Govern o la
Generalitat podem trobar informació sobre on es poden i on no es poden fer volar. El que està totalment
prohibit és volar en espai aeri controlat (el qual s'estén
per tota la costa fins a la ciutat de Mataró), a menys
de 8 km d'un aeroport, a una altura superior a 120 m
o en zones amb activitats a baixa altura com parapent
o globus aerostàtics.
Hi ha, d'altra banda, excepcions en el vol sobre
aglomeracions de gent o edificis: si el dron pesa
menys de 250 g i es fa a menys de 20 m d'altura.
També es pot fer volar de nit (sempre que no sigui
sobre gent o edificis), si el dron no supera els 2 kg
o els 50 m d'altura, o en zones prohibides, restringides o amb fauna sensible quan es té autorització.
Això no vol dir que no s'hagi de vigilar en el fet de
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D'aquí quatre anys
podrem veure a les principals ciutats del món drons
repartint paquets”
José Martínez

complir la llei de protecció de dades, del dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge.
Per pilotar un dron recreatiu també s'ha de tenir
en compte que ha d'estar a la vista i hi ha d'haver
bones condicions meteorològiques (sense boira,
pluja o vent), i s'han de respectar distàncies de
seguretat amb comissaries, edificis institucionals
o indústries de transport, químiques, d'aigua o
comunicació.
Per últim, si es fa volar fora de camps d'aeromodelisme o competicions oficials, el dron ha d'estar

Dron aplicat a la missatgeria.

identificat amb una placa on figurin dades pròpies
de l'aparell i el contacte del pilot.

El cel del futur
La tecnologia avança a pas de gegant. La robòtica
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i la intel·ligència artificial comencen a conquerir diferents sectors i moltes aplicacions amb drons ja
s'estan implementant, mentre s'estudia com treure'n el màxim rendiment o trobar-ne de noves. Les
empreses tecnològiques treballen per buscar solucions innovadores a necessitats actuals, com és el
cas, per exemple, de la catalana Hemav. Aquesta
empresa aplica el dron al sector agrícola, on els
utilitzen per estudiar conreus o per inspeccionar
línies d'alta tensió, una operació més ràpida, fàcil
i eficient que fer-ho amb equips terrestres.
Ben a prop queda també un altre sector del qual
ja s'ha sentit a parlar: la missatgeria. En aquest cas,
Martínez confia que d'aquí quatre anys ja es puguin
veure per les principals ciutats del món drons repartint paquets o fent determinades activitats tècniques.
La tecnologia ja hi és, però en aquest cas entren en
joc altres factors que cal polir, com assegurar que un
paquet pugui arribar a un domicili sense que li passi
res pel camí i ho faci volant en una zona no restringida. Seguim en el punt de la regulació de l'espai aeri,

Cedida

necessari per poder anar implementant les noves
oportunitats que ofereix la tecnologia. Per això, la nova
normativa europea és només una primera fase del que
queda encara per regular de l'anomenat U-Space (espai comunitari de control del trànsit aeri automatitzat
per a drons que volen fins als 150 m d'altura), implantat per l'Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA).
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El millor jazz torna a Mataró per posar fi a les
vacances
La vuitena edició del Tast de Jazz se celebrarà fins al 31 d'agost al Pati de la Residència
de Sant Josep
Música: Redacció

Ja és aquí la vuitena edició del
Tast de Jazz, cita cultural que marca
la cloenda de l'estiu a Mataró. El
cicle de concerts, que se celebra
del 29 al 31 d’agost al Pati de la
Residència de Sant Josep, combina,
una vegada més, el millor del jazz
del país amb sorprenents i destacades propostes internacionals.
A més a més, com ja és tradició,
cada actuació ve acompanyada d'una
oferta gastronòmica i la possibilitat
de fer un tast de vi.
Jazz d'aquí i de fora
Tot i que diumenge passat ja es va
fer una cercavila a càrrec de la Dixie
Rue del Percebe, que anunciava
que el festival era a tocar, el Tast
de Jazz va començar de manera
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L'al·licient
Els concerts
s'acompanyen d'una
oferta gastronòmica i
la possibilitat de fer un
tast de vi
oficial ahir, dia 29. Els encarregats
d'encetar-lo van ser dos veterans de
l’escena blues del país: el pianista August Tharrats i el guitarrista
i cantant Amadeu Casas, que van
gaudir de l'acompanyament de
Jordi Mestres al contrabaix i de
Xavi Hinojosa a la bateria. Ambdós
són integrants de l’August Tharrats
Trio, formació que destaca per oferir un repertori basat en clàssics
del blues i el swing.
Avui divendres agafa el relleu una
proposta formada per una banda i

Michele Hendricks.

Cedida

un solista que ve directament d'Itàlia. Parlem de DEA Trio & Stefano Di
Battista. El primer és un dels projectes de jazz més consolidats del
país, que ve a presentar a Mataró el
seu darrer àlbum, Secret love. En
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica

DEA Trio & Stefano Di
Battista venen
directament d'Itàlia
el seu directe s'aliarà amb el saxofonista Di Battista, artista de renom
internacional.
Michele Hendricks Quintet, dissabte a Mataró
El festival finalitzarà demà, dissabte 31 d’agost, amb el concert
de Michele Hendricks Quintet. La
nord-americana és una de les cantants més destacades de les últimes
dècades en el seu estil musical.
Filla del mític solista de jazz Jon
Hendricks, amb qui va compartir
escenari des dels vuit anys, ha collaborat en projectes liderats per
figures de renom com Buddy Rich
o Stan Getz. De fet, és la responsable dels arranjaments musicals de
Love, àlbum nominat als Grammy.
A títol individual, Michele
Hendricks va aconseguir guanyar el
premi al millor jazz vocal de l'Acadèmia de Jazz de França gràcies al
seu disc A little bit of Ella, gravat
juntament amb Tommy Flanagan.
Informació pràctica
El Tast de Jazz és una iniciativa
organitzada conjuntament per la
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, l'Associació Jazz
Maresme i Fabrés Produccions.
L'entrada per gaudir del concert de DEA Trio & Stefano Di
Battista costa 12 euros, mentre que
el preu per assistir a l'actuació de
Hendricks són 9 euros. Totes les
entrades es poden comprar a la
Direcció de Cultura o a través del
seu web. | Red.
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Dr. Pablo Marmol. Col. núm. 3244

Implants dentals:
Cirurgia guiada per ordinador
Més de 15.000 implants col·locats.

Estètica dental:
Carilles lumineers, fundes...
Dissenyem digitalment el teu somriure.

Ortodòncia:
Invisible, estètica, brackets...

Blanquejament dental.

Primera visita

GRATUÏTA
Hospital de Mataró:
Carretera Cirera 230 · Soterrani 1, Lletra H
T 93 799 28 68
Mataró Centre:
Camí Ral, 377 Entlo. 2ª · (Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95
Premià de Mar:
C/ L’Eixample 80 (Pl. Sardana)
T 93 751 77 42
info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |
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Un total de sis grups participaran al concurs de música Cirera Rock 2019.

D. Ferrer

Cirera s'engalana per donar el tret de sortida a
la seva festa
Del 31 d'agost al 8 de setembre, el barri celebra una de les festes més populars que
tenen lloc al municipi
Festes: Redacció

Els veïns de Cirera ja ho tenen tot
a punt per donar el tret de sortida a
una de les setmanes més esperades
del calendari local. I és que, entre el
31 d'agost i el 8 de setembre, aquest
barri mataroní celebra la seva festa
popular, nou jornades en les quals
predomina la música, el menjar i,
sobretot, l'entreteniment.
Per començar, aquest dissabte, 31
d'agost, la festa arrencarà amb el tradicional concurs de truites i el concurs
de dibuix infantil. A continuació, serà

el torn de la caravana de vehicles,
esdeveniment que el veïnat aprofita
per treure el seu vehicle al carrer i per
posar-lo guapo i en marxa per desfilar.
A la tarda arribaran els gegants, amb
la plantada i la cercavila de figures, i al
vespre s'iniciaran les actuacions i els
tallers de dansa. Per tancar la primera
jornada, el programa inclou la nit de
ball, a càrrec de l'orquestra Blue Star,
i el correfoc pels carrers del barri, des
de l'avinguda Corregiment.
Els actes més destacats de diumenge 1 de setembre seran la paella popular solidària, la tarda de

La plantada i la cercavila de gegants seran el 31 d'agost.
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D. Ferrer

jocs, la batalla de galls a càrrec dels
rapers Freestars i el gran espectacle
de varietats.
Una setmana molt moguda
Durant la resta de la setmana, tot i
que gran part del veïnat haurà de
reprendre la seva rutina laboral, la
festa al barri de Cirera no s'aturarà.
En aquest sentit, hi haurà teatre, poesia, cinema i concerts a la fresca; un
"escape room" infantil i la celebració de la 29a edició del Cirera Rock.
Aquest any, el concurs de música
per a grups novells compta amb la
participació de sis bandes: Umbral,
Nuclear Winter, Sweet Silence, Delito
Sonoro, Proyecto Hata i Failovers.
De cara al cap de setmana del 7 i
el 8 de setembre, el bon temps serà
clau per poder posar en marxa activitats com l'exhibició de trial en bicicleta, la gimcana infantil, el torneig
de petanca, la marxa a peu a la Font
del Mal Pas, la xeringada o el castell
de focs d'artifici.
Per a més informació, podeu consultar el programa a www.festacirera.
com. | Red.
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Actuació dels Capgrossos a Igualada..

Vicky Reull

Els Capgrossos inicien un segon tram de
temporada il·lusionant
La colla torna a l'activitat descarregant el 4 de 8, la torre de 7 i el 5 de 7 a Igualada
Castells: Redacció

Les vacances d'estiu s'han acabat per
als Capgrossos. La colla castellera va
tornar la setmana passada als assajos
i diumenge ja va fer la primera actuació del segon tram de temporada a la
Festa Major d'Igualada. Els blaus van
tornar a la rutina descarregant sense
problemes el 4 de 8, la torre de 7 i el
5 de 7, un registre marcat pel poc rodatge de només dos assajos i les nombroses baixes de la colla. Era el primer
dia de diada i l'important és això: els
Capgrossos ja tornen a ser aquí.
Amb pocs efectius i uns objectius clars, els Capgrossos van bastir
a Igualada el màxim que es podien permetre amb ofici i seguretat.
Les alineacions de troncs i canalla

Actuacions
Moixiganguers d’Igualada:
2de8f, 3de8, 4de8
Colla Joves Xiquets de Valls:
3de9f, (id)4de9f, 2de8f,
4de8a, Pde8fm
Capgrossos de Mataró:
4de8, 2de7, 5de7
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presentaven canvis forçats que el
conjunt de la colla va saber resoldre.
El 4 de 8 d'entrada va ser el millor
castell de la jornada, ben controlat tot
i no ser perfecte de mides. La torre de
7 de la segona ronda no deixa de ser
tornar a fer una estructura que amb
poques setmanes hauria de tornar a
anar dalt d'un folre amb un pis més
i, per últim, el 5 de 7 no va presentar
cap complicació. Es van acomiadar
amb un vano de 5.
La diada d'Igualada, celebrada
l'endemà de Sant Bartomeu, va tenir
com a moment més destacat la ronda
de pilars amb el pilar de 8 amb folre
i manilles descarregat per la Joves de
Valls. Els Moixiganguers locals van
tenir en la torre de 8 el seu millor as.
Un segon tram molt il·lusionant
La segona meitat de temporada dels
Capgrossos és, tradicionalment, la
millor i la que més bons resultats
castellers els suposa. Aquest 2019,
amb un calendari més compactat,
la colla acaba d'iniciar un camí de
dos mesos i escaig en el qual tindran
presència en algunes de les millors
places del país i en què es vol que

els registres estiguin en la línia dels
castells de la diada de Les Santes, i
també superar-la. Així, la intenció
de la tècnica de la colla és dedicar
el setembre a posar a punt la colla
per tornar a agafar la bona forma
amb què es va arribar a finals de
juliol, sumant-hi, a més, el treball
previ per assolir el 4 de 9 amb folre.
Cal recordar que per Les Santes els
blaus van fer la torre de 8, el 5 de 8
i el 3 de 9.
Analitzant el calendari de diades,
els Capgrossos tenen com a cites destacades d'aquest segon tram diades
com la del Mercadal a Reus (dissabte 5 d'octubre), on sempre hi han
portat el seu màxim, Nova Atenes a
Terrassa (diumenge 13 d'octubre),
Sant Narcís a Girona (28 d'octubre) o
Tots Sants a Vilafranca (1 de novembre). Per preparar-ho, al setembre, a
més de sumar el màxim de castellers
a assaig, serà qüestió d'aprofitar les
sortides habituals al Born, Esplugues
o Lleida, a més del viatge de la colla
a Elciego (La Rioja alabesa).
La propera diada dels Capgrossos
és dissabte 31 a Palau-Solità i
Plegamans. | Red.
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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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Viatge d'un cant
de la vida
Dijous 5 setembre / 20:30 h
Jardins de la Biblioteca
Pompeu Fabra (Pl. Occitània,
s/n. Mataró)
Al setembre torna, i acaba, el cicle "Capvespres
als Jardinets" amb l’artista Marina Salmon. La
seva proposta us portarà través del viatge de la
cançó: autodescoberta, amor, naixement i pèrdua,
amb cançons inspirades en Verges, Cadaqués i
Mataró. La Biblioteca Pompeu Fabra tanca amb
aquesta actuació el seu programa d’espectacles
íntims de petit format que ha acollit durant l’estiu.

Agenda
MÚSICA
# VIII Festival Tast de Jazz
Pati de Residència Sant Josep
(Muralla Sant Llorenç, 15. Mataró)
· 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.
# Concert inaugural del XXI curs
d'orgue del maresme 2019
Dimarts 3 setembre / A les 20 h
Església Parroquial (Pl. de l'Església, 4. Cabrera de Mar) / Gratuït
Concert a càrrec de Jan Willem
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Jansen, Professor d'orgue al
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Toulouse. Obres
de Georg Muffat,Gottlieb Muffat,
Alessandro Scarlatti, Domenico
Scarlatti "Pares i Fills".
# Concert d'estiu a la terrassa
Divendres 6 setembre / A les 21 h
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
'Natural Rock', concert amb versions de Simon & Garfunkel.

INFANTIL
# El conte de la Rotllana
Divendres 30 agost / A les 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)

'El robot trapella de la Brunilda',
de Valerie Thomas, il·lustrat per
Korky Paul.
# Materialitz'art en família
Diumenge 1 setembre / A les 12 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Reserves a www.casacolliregas.cat
Activitat familiar per descobrir el
Modernisme i imaginar el futur
de Mataró a partir de la creació a
partir de la impressió en 3D.
# Una casa de sorpreses
Diumenge 1 setembre / A les 11 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Reserves a www.casacolliregas.cat
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Alma de Boquerón
Última sessió del cicle Nits d'Emocions 2019.
Concert de rumba a càrrec de la banda del
barri de Gràcia 'Alma de Boquerón'.
Dissabte 31 agost / A les 21 h
Terrassa Sorli Emocions
(Plaça Can Nolla 1. Vilassar de Dalt)
Sopar+concert: 35 €. Reserves: 937.539 347

Activitat d'exploració i experiències lúdiques per a famílies amb
infants de 2 a 5 anys.
# Empedrat de Contes
Dimarts 3 setembre / A les 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
"The Far West", narració del conte en anglès, a càrrec de Get It
English.
# Empedrat de Contes
Dimecres 4 setembre / 17:30 h
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
"Un poble anomenat Cansancia",
a càrrec de Firimonty. Narrat també en llenguatge de signes català.
# Dijous a la biblio... en anglès
Dijous 5 setembre / 17:30 h

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller d'activitats plàstiques: "Milton and the missing boo",
by Chris Greybe.

XERRADES I LLIBRES
# Llegir per parlar
Dimecres 4 setembre / A les 19 h
Biblioteca Antoni Comas (C. de
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària moderada per
Maite Lafontana sobre 'La muntanya màgica', de Thomas Mann.

RUTES I VISITES
# El Modernisme a Mataró
Dissabte 31 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.
# Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 31 agost / 19 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 5 setembre / 12 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(C. d’Argentona, 55. Mataró)
Visita guiada per acostar-se a les

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 i la
transformació urbanística de Mataró.
Dissabte 31 agost / 18 h

# La casa Coll i Regàs, com a
mostra dels gustos modernistes
Divendres 6 setembre / 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.

FESTES I FIRES
# Serenata del carrer de Sant
Ramon (Mataró)
Dijous 29 d’agost: 21 h Cinema a la
fresca amb la projecció de "Tintín".
Divendres 30 d’agost: 17 h Taller
de decoració del carrer i espectacle de titelles a càrrec de Sònia i
Marcelo. 20.30 h Sopar de veins
i veïnes. 21.30 h Pregó de festes
a càrrec de Francesc Amat. 22 h
Concert a càrrec de Carles Belda.
Dissabte 31 d’agost: 10 h Jocs per
a infants. 12 h Xeringada. 17.30 h
Cercavila de gegants. 19 h Xindriada
i concert a càrrec de +TRADI. 22
h Sopar de germanor. 23 h Festa
amb Dj Amab.
Diumenge 1 setembre: 10 h Missa.
11 h Classe de Zumba. 12 h Ballada
de sardanes amb la Cobla Premià
i vermut. 18.30 h Animació infantil amb la Coropanda i xocolatada
de fi de festa.
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Conte i taller d'activitats plàstiques: "El somni de Van Gogh",
de José Luis G. Fincias. En un
poble menut d’Holanda, en
Vicent decideix fer un fantàstic
viatge al País dels Colors.
Dimecres 4 setembre / 17:30 h

Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro
(c. Argentona, 55. Mataró)

arts aplicades a l'arquitectura de la
casa Coll i Regàs: vidrieria, pedra,
fusteria, forja, esgrafiats, ceràmica
i mosaics hidràulics.

Art Time

# Fira d'Artesania
Diumenge 1 setembre / A les 10 h
La Riera (Arenys de Mar)
Fira on es pot trobar infinitats de
coses fetes a mà: Des d'art, bisuteria, roba, decoració, etc.
# Festa del barri Les Santes Escorxador (Mataró)
Divendres 30 d’agost: 18.30 h
Decorem el barri, plaça de Can
Gassol. 22.30 h Correfoc amb els
Diables de la Llàntia i el Godrac.
Dissabte 31 d’agost: 17 h II Torneig
de petanca, plaça Pepa Maca. 18
h Zumba, plaça Can Gassol. 19.30
h Havaneres i rom cremat, plaça
Can Gassol. 21 h Pregó, plaça Can
Gassol. 21.30 h Sopar de germanor,
plaça Can Gassol. 23.30 h Disco
mòbil, plaça Can Gassol.
Diumenge 1 setembre: 9 h
Matinades, plaça Can Gassol. 10
h Activitats infantils: inflables i jocs
gegants, jardins de l'Escorxador. 12
h Activitats infantils: festa de l’escuma i xeringada. 12.30 h Vine a
ballar swing, plaça Can Gassol. 14

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Palau, 18. Mataró)

h Dinar popular. 17 h Cercavila de
gegants. 19.30 h Actuació de flamenc, plaça de Can Gassol.
# Festa popular de Cirera
(Mataró)
Del 31 d'agost al 8 de setembre
Dissabte 31: 8.30 h Cireragram.
Concurs d’Instagram de les festes del barri. 9 h Torneig de futbol sala. Poliesportiu Municipal
Teresa Maria Roca. 10 h Concurs
de dibuix infantil. 12 h Caravana
de vehicles. 18 h Plantada de gegants. A la plaça Antonio Machado.
18.30 h Cercavila de gegants. 20
h Inauguració oficial de la festa
popular de Cirera. 20.30 h Taller
de dansa oberta de ball de plaça,
i actuació de ball a càrrec de M.
Àngels Tamos Escola de Dansa.
A l’escola Cirera. 22 h Nit de ball
a càrrec de l'Orquestra Blue Star.
22.30 h Correfoc amb el Diables
de la Llàntia i el Godrac. Inici a la
plaça del Voluntariat.
Diumenge 1: 9 h XXII Torneig de
Domino, al pati de l’escola Cirera. 10
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Intercanvi de
plaques de cava
14a Trobada per a l'intercanvi de
col·leccionistes de plaques de
cava. Es presentarà una nova placa
de cava de Pere Mata.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció Ciutadana

Diumenge 1 setembre / 10 h

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

CC Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar)

Tel. Civisme 900 859 009
h Xocolatada infantil. 10 h Bàsquet
Partit d’exhibició. 11 h Festa Holi,
al carrer Torrent de la Pólvora.
13.30 h Paella popular solidària. 18
h Espectacle infantil, disco mòbil.
19 h Batalla de Gallos, a càrrec de
Freestars. 19 h Tarda de jocs, a càrrec d’Enlleura’t va de jocs, a l'escola Cirera. 19.30 h Jocs de taula.
21 h Gran espectacle de varietats.
Dilluns 2: 18 h Torneig de futbol
sala. 20 h Campionat de quatrola.
Dimarts 3: 18 h Torneig de futbol
sala. 20 h Campionat de quatrola.
Dimecres 4: 18 h Dance machine
Cirera. 18 h Escape Room infantil,
al carrer Càceres. 20 h Campionat
de quatrola.
Dijous 5: 20.30 h Nit de teatre
i poesia a la fresca, a càrrec del
col·lectiu de teatre E.P.M.A. 21.45
h Cinema a la fresca, amb la pellícula Campions.
Divendres 6: 21.30 h Cirera Rock
XXVII, concurs de música jove de
Cirera. 21.30 h Nit d’havaneres, a
la plaça Antonio Machado. 0.30 h
Concert de música Cirera Rock,

amb La Banda Trapera del Río.
Dissabte 7: 8.30 h Torneig de petanca Festa Cirera, a l'escola Cirera.
9 h Trobada de col·leccionistes de
plaques de cava, a la plaça Antonio
Machado. 10 h Bike Trial. Espectacle
de trial en bicicleta a l’escola Cirera.
10.30 h Gimcana infantil, al pati de
l'escola Cirera. 12 h Curs i gimcana
infantil de bicicletes i patinets. 17.30
h Concurs de disfresses. 19.30 h
Exhibició de Wing Chun Kung-Fu,
a l'escola Cirera. 22 h Nit de ball.
Diumenge 8: 7 h Marxa a peu a la
font del Mal Pas, sortida des del
Torrent de la Pólvora. 10 h Zumba
a l'escola Cirera. 11 h Jocs d’aigua i
gran porcada. 11.30 h Missa rociera.
12.30 h Xeringada. 14 h Guisat rociero. 17 h “Demostra el que vals”
infantil. 19 h Entrega de premis infantils. 19.30 h Cireragram. Entrega
de premis. 20 h Actuació de ball
d’alumes i professors i animacions,
a l’escola Cirera. 21.30 h Actuació
fi de festa amb Raúl Pulido. 23 h
Focs artificials.

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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Pinzellades
Exposició col·lectiva dels alumnes
adults del taller de pintura de
l’Associació de Veïns de Cerdanyola.
Centre Cívic Espai Gatassa (C.
Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró)
Del 2 al 26 de setembre

Exposicions
# Francesc Subarroca. L'obsessió
creativa
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 6 d'octubre. Visita
guiada: diumenge 1 de setembre
a les 12 h.
Obres de l'artista barceloní, que
formen part de la Col·lecció Bassat.
# 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.
# Grocs
Capella del convent de les Clarisses
(c. Santa Clara, 9. Arenys de Mar)
/ Inauguració: divendres 6, a les 18
h. Fins al 29 de setembre.
Dibuixos de Toni Ferron.
# Baja por euforia
Tenbei Concept (c. Nou, 40.
Mataró). Fins al 5 de setembre.
Il·lustracions de Natalia Guerrero.
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# Blanc de puntes blau de mar.
Recull de treballs
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Inauguració: divendres 6, a les 20 h. Fins al 29
de setembre.
Treballs de les puntaires de l'Associació Flor d'Alba.
# Les Santes. Alfabet ínfim
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins a l'1 de setembre.
Un cop d’ull a Les Santes amb una
mirada diferent. Vint-i-sis artistes i
una escriptora hi participen.
# 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.
# 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).

# (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.
# 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.

# 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.
Commemoració 80 anys del final
de la Guerra Civil.
# Vicente Guerrero
Espai Capgròs (c. Sant Benet,
12-18. Mataró) / Fins al 25 de
setembre.
Exposició de pintura figurativa.
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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). •
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Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.

cartes de pòker (dl), petanca (dc
i dg). • Servei cafeteria: menú diari (5,70 €).

# 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

# 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).
# Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte
del mes. • Cursos i activitats: anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.
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Sèniors
Els éssers humans (1)
D'on venim i a on anem? Són dues
preguntes pertinents per qüestionar l'existència dels éssers humans. Sobre l'origen de la vida de
l'espècie humana, existeixen dues
principals creences, que a causa de
la seva total manca d'evidència científica, l'acceptació de qualsevulla
d'elles només és possible mitjançant un acte de fe, sobretot tenint
en compte les limitacions racionals
dels éssers humans, conegudes pels
principis d'indeterminació i d'incertesa posats en evidència per la
física quàntica.
La primera de les creences està
basada en la teoria de l'evolució de
Darwin, quina síntesi consisteix en
una falsa validació científica de la
llei depredadora de la selva, en la
que el peix gros es menja al més
petit. D'acord amb aquesta llei la
cobdícia i l'egoisme són el motor
de la història, negativament visible en l'actual desigualtat social
i precarietat laboral, que justifica
l'existència depredadora d'un sistema capitalista obsolet.
La segona creença, en l'actualitat és l'anomenada disseny
Intel·ligent. Sosté que l'origen de
l'home és el resultat d'accions racionals empreses de forma deliberada per un o més agents intel·ligents,
tot i que molt científics consideren
que simplement és una justificació
de la creença en un déu, creador
absolut i transcendent. Cal però
tenir en compte el missatge, que
Albert Einstein va transmetre a la
seva filla, en una carta en la qual
descriu l'amor com la força que
tot ho venc, tot ho transcendeix
i tot ho pot, inclosa i governant a
totes les forces.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
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

Apunts
psicològics
Un nou curs o un curs nou
Aquest joc de paraules té una significació diferent. Deixeu-vos-ho
sentir en llegir-ho.
Un nou curs va cap a la repetició.
Un curs nou vol dir que hi haurà
alguna cosa bàsica, essencial, nova.
Doncs bé, el fet nou serà
el CLÍMAX AMBIENTAL O
ATMOSFERA SOCIAL (que abraça tots els sentits i totes les dimensiones humanes) i serà punyent,
d'alta pressió i cal DISCERNIR,
CLARIFICAR.
Aquest ambient penetra, s'introdueix de forma subtil, silenciosa
i inconscient a les escoles, a les
institucions educatives. Cal aleshores que aquestes institucions
facin el seu paper principal i més
important: AJUDAR A PENSAR
PER UN/A MATEIX/A. Tasca gens
fàcil, però imprescindible. Sinó es
repeteix la història tant personal,
familiar, veïnal, tribal, barri, poble,
ciutat, nacional o estatal.
Començar des de petits a aprendre a fer silenci i fins sempre.
Aprendre a escoltar la respiració; entrar i sortir l'aire. Sentir les
sensacions, sentir les emocions i
comprendre-les, valorar els sentiments i controlar les fantasies així
com els pensaments. Molt bona
feina, gens fàcil, però molt bàsica i important. Això és preparar
els nascuts del 2001 al 2019 a una
"veritable democràcia participativa". A ser conscients de POBLE.
On la Llei ha d'anar acompanyada de la Saviesa i estar sempre en
funció de les persones. Tasca a
aprendre a les escoles públiques,
concertades i privades. TOT AIXÒ
ÉS UN CURS NOU: RESPIRAR UN
CLÍMAX DIFERENT..
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 31
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
18:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30
0:00
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
CAMINANT PER
CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
VA DE CASTELLS
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
PARLEM DE CUINA
FÒRUM GASTRONÒMIC
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAP ROIG
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
VA DE CASTELLS
PARLEM DE CUINA
CAP ROIG
THE WEEKLY MAG
CONNECTI.CAT
CAP DE SETMANA
CAP ROIG
VA DE CASTELLS
CAMINANT PER
CATALUNYA
AL DIA CAP DE SETMANA
TORNA-LA A TOCAR SAM
FÒRUM GASTRONÒMIC
VA DE CASTELLS
PARLEM DE CUINA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAP ROIG
DE TEE A GREEN
ON TOT COMENÇA
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT PER
CATALUNYA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT PER
CATALUNYA

Diumenge 1
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30

GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAP ROIG
PARLEM DE CUINA
CAMINANT PER
CATALUNYA
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
CAMINANT PER
CATALUNYA
CAP ROIG
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
FÒRUM GASTRONÒMIC
CAMINANT x CATALUNYA

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

TORNA-LA A TOCAR SAM
DE TEE A GREEN
GAUDEIX LA FESTA
CAP ROIG
CONNECTI.CAT
CAP DE SETMANA
CAMINANT PER
CATALUNYA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAP ROIG
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
CASTELLS EN XARXA
CAMINANT PER
CATALUNYA
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GREEN
CAMINANT PER
CATALUNYA
CAP ROIG
GAUDEIX LA FESTA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT PER
CATALUNYA
CAP ROIG
CASTELLS EN XARXA

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

POESIA EN VIU
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
CASTELLS EN XARXA
THE WEEKLY MAG
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
EL MIRADOR
Reemissió
CAP ROIG
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
AGENDA EN XARXA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
Reemissió
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CAP ROIG
CARNET ESPORTIU
AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
CONNECTI.CAT
Reemissió
FÒRUM GASTRONÒMIC
PARLEM DE CUINA

5:30
6:00
6:30

GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
CAMINANT PER
CATALUNYA

Dimarts 3
7:00
8:00
8:30
9:00
10:00
12:00
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:30
4:30
5:00
5:30

POESIA EN VIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CAMINANT PER
CATALUNYA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
Reemissió
FÒRUM GASTRONÒMIC
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BARCELONÈS NORD
– MARESME
Reemissió
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT PER
CATALUNYA
PROMOCIÓ DE LA SALUT
CARNET ESPORTIU
Reemissió
MATARÓ AL DIA
GAUDEIX LA FESTA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
TORNA-LA A TOCAR SAM
ON TOT COMENÇA
MATARÓ AL DIA
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
Reemissió
MATARÓ AL DIA
Reemissió
DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI
AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
CONNECTI.CAT
CASTELLS EN XARXA
CAMINANT PER
CATALUNYA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAP ROIG

Dimecres 4
7:00
8:00

POESIA EN VIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
12:30 GAUDEIX LA FESTA

13:00 DE TEE A GREEN
13:30 CASTELLS EN XARXA
14:30 AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
15:00 EL MIRADOR
Reemissió
17:00 AL DIA BARCELONÈS NORD
– MARESME
17:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 CALIDOSCOPI
Reemissió
19:00 MATARÓ AL DIA
19:30 VA DE CASTELLS
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
21:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:00 MATARÓ AL DIA
22:30 AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONNECTI.CAT
Reemissió
0:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
1:00 VA DE CASTELLS
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
2:30 CONNECTI.CAT
Reemissió
3:30 CAP ROIG
4:00 ON TOT COMENÇA
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 VA DE CASTELLS
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 5
7:00
8:00
8:30
9:00
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

POESIA EN VIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
TORNA-LA A TOCAR SAM
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
Reemissió
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAP ROIG
FÒRUM GASTRONÒMIC
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BARCELONÈS NORD
– MARESME
ON TOT COMENÇA
VA DE CASTELLS
LA CONVERSA
Reemissió
MATARÓ AL DIA
CAMINANT PER
CATALUNYA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

21:00
21:30
22:00
22:30

CAP ROIG
VA DE CASTELLS
MATARÓ AL DIA
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
Reemissió
0:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
1:00 GAUDEIX LA FESTA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
2:30 CONNECTI.CAT
Reemissió
3:30 ON TOT COMENÇA
4:00 VA DE CASTELLS
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 ON TOT COMENÇA
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 CAP ROIG

Divendres 6
7:00
8:00
8:30
9:00
10:00
12:00
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
1:00
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

POESIA EN VIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CAP ROIG
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
Reemissió
PARLEM DE CUINA
CAMINANT x CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BARCELONÈS NORD
– MARESME
CAMINANT x CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GREEN
VA DE CASTELLS
MATARÓ AL DIA
TORNA-LA A TOCAR SAM
ON TOT COMENÇA
MATARÓ AL DIA
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
CONNECTI.CAT
Reemissió
MATARÓ AL DIA
Reemissió
TORNA-LA A TOCAR SAM
AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
CONNECTI.CAT
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
VA DE CASTELLS

on?quan?
3:30
4:30

20:00
20:30

¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de demà, el
proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la propera obra de
teatre, l’exposició que vols veure i el següent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda
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#totmascotes

Mascotes
#totmascotes
judithcarbonell5

CONCURS

"Ben fresquet"
@judithcarbonell5
GUANYA EL PREMI
PER AL GOS
tarit.tarot

"Why are u looking at me???"
@tarit.tarot
GUANYA EL PREMI
PER AL GAT
PREMIS DEL CONCURS, PER A GOS i GAT:
Visita gratuïta + vacunació + desparasitació interna i externa,
+ 1 mes de pinso, de la marca HILLS.

PREMIS TOT MASCOTES 1881.indd 2

Per gentilesa de:

HOSPITAL
VETERINARI
GARBÍ

28/8/19 17:04

Publireportatge

núm. 1881 / del 30 d'agost al 5 de setembre de 2019

Fotografia Batlle
es muda al carrer
d'en Pujol
La nova botiga obrirà
les portes el pròxim 2
de setembre
Després de més de 50 anys a l'esquerra de la Riera, una mica més
avall de l’Ajuntament, Fotografia
Batlle fa les maletes i es trasllada al
carrer d'en Pujol. La històrica botiga, fundada el 1952 per Joan Batlle
Casals, canvia d’ubicació i tornarà
a obrir portes el pròxim 2 de setembre. El nou establiment serà més
ampli i s’hi continuaran oferint els
mateixos productes que fins ara i el
servei personalitzat, directe i proper
a tots els seus clients que caracteritza
aquest negoci familiar.
Albert Batlle, fill del fundador,
seguirà al capdavant de la botiga i
darrere del taulell; un ofici de què,
tot i les males èpoques, gaudeix molt.
“M’agrada tractar amb la gent i això
es transmet”, explica. Tanmateix, el
propietari de Fotografia Batlle afirma
que aquest trasllat ha estat motivat
per un lloguer inassequible que els
ha fet abaixar la persiana a la mítica
via mataronina.
La tradició, però, es mantindrà. I
és que parlem d’un establiment que
ha passat de generació en generació
i que ha anat creixent a poc a poc i
adaptant-se als canvis com ningú.
Fins i tot van incorporar-hi l’òptica
i els discos (en tots els seus formats:
LP, cassetes i CDs) i evolucionar com
tocava cap a la fotografia digital.
L’any 2002, a més, la botiga (aleshores Foto Discos Batlle) va rebre
el reconeixement de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona pel seu 50è aniversari al servei públic. Així, el que va
començar com una afició, practicada en un laboratori casolà a
casa de la tieta del fundador, va
donar pas a un establiment que ja
és tot un referent de la fotografia
a Mataró. | Red.

Fotografia Batlle.indd 2

Albert Batlle, al capdavant de la botiga.

D. Ferrer

28/8/19 11:51
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piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada

zona relax i solàrium amb
accés directe a la platja
2 piscines 25m cobertes
i piscina d’esbarjo exterior
activitats dirigides
zumba, ciclo-indoor, pilates, ioga,
aiguagim, circuit tàbata, estiraments,
GAC, TTC, tonificació, circuit sènior...

gimnàs amb equipament d’alta
qualitat (cardio i musculació)
i monitors qualificats
pista poliesportiva, sauna,
pista d’esquaix, pavelló cobert...
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natació per a
embarassades
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DEL 30 D'AGOST AL 5 DE SETEMBRE DEL 2019

REVALIDEN TÍTOL
El femení del Rem Mataró campió de la Lliga Catalana de Llagut

A
C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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MINUT ZERO

Opinió

Àlex Gomà
periodista

Mes de motxilles noves
Setembre fa de frontera entre temporada i temporada
L'estiu és aquell interval temporal –
que tots intentem gaudir al màxim–
i que divideix bàsicament dues coses a la vida: els cursos escolars i les
temporades esportives. Encara amb
l'estiu cuejant ens trobem doncs de
cara amb el setembre, aquell mes
que de ben petit havia relacionat
amb renovar la motxilla i carregar-la
de nous llibres. Unes bosses noves
que alguns faran servir per estrenar
aula, professorat i companys de classe, mentre que altres les faran servir per posar-hi a dins tots aquells
materials esportius i propòsits amb
els quals volen començar una nova
temporada. Parlem d'esportistes, entrenadors i fins i tot periodistes.
El més important, però, és pensar
amb què volem que estiguin plenes
aquestes motxilles a final de curs
o de temporada. Alguns només
hi voldran veure resultats –notes,
exàmens, trofeus, èxits, victòries,
ascensos– però abans hem de pensar com i perquè volem aconseguir
aquells objectius que ens marquem.
Perquè quan acabin els cursos i les
competicions hem d'obrir la bossa i
tenir clar que hem gaudit del procés

El Personatge

i que ho hem donat tot per aconseguir allò que volíem. Hem d'estar
contents d'haver sumat experiències i aprenentatges que han valgut la
pena. Si no, com fan els esportistes
que anuncien la seva retirada dient
que s'han buidat, no val la pena ni
començar.
Un que va estrenar motxilla nova
fa pocs dies era Víctor Valdés, nou
entrenador del juvenil del Barça.
L'exporter explicava en roda de
premsa que només arribar va resumir als seus jugadors els cinc principals valors que els volia transmetre,
i que per sobre de tot en destacava
un: la diversió. “Si no vénen a divertir-se millor que no vinguin, perquè
això és el Barça i juguem al futbol
per divertir-nos”, va dir en roda de
premsa. És molt positiu que digui
això algú que ha viscut en un món
i un esport tan viciat pel resultadisme, i en un equip en el qual segur
que hi ha més jugadors pensant en
el contracte que signaran que no pas
en si s'ho estan passant bé. Una vegada xiula l'àrbitre tots volem guanyar, però si no en gaudim millor
que ens quedem a casa.

RUTH CHACÓN

TIMONERA REM MATARÓ

Staff el

tot

Esport
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Parlem amb l'entrenadora i
timonera d'un equip que repeteix
títol català
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El Rem Mataró campió de la Lliga Catalana de Llagut
L'equip femení va guanyar l'última regata a
Deltebre per certificar el seu triomf
L'equip femení del Rem Capgrossos Mataró tenia l'oportunitat el diumenge 4 d’agost d'aconseguir el títol de campió de la Lliga Catalana de Llagut i no la va desaprofitar.
Arribaven a Deltebre amb la clara amenaça de l'equip del
Rem Badalona, que estava a només dos punts i els podia
prendre el primer lloc en aquesta última regata.
Però l'embarcació, sota la direcció de la timonera i entrenadora Ruth Chacón, va fer una gran cursa en aquesta
última regata i va obtenir el primer lloc amb deu segons
d'avantatge, guanyant el títol de la Lliga Catalana. Les vogadores que van formar l'equip van ser: Anabel Adrians,
Aida Al-Nehlawi, Neus Busquets, Eli Ferri, Erika Garcia,
Mercè Marçal, Raquel Martín, Verònica Reina, Gisela
Silvestre i Neus Terrades.

Repeteixen títol
Amb quatre primers llocs i dos segons en les sis regates
disputades, han revalidat així el títol aconseguit l'any passat, aleshores amb Juanma Cabrera de timoner.

Jan Giralt plata als estatals absoluts en 200 m esquena

Jan Giralt amb la plata a l'esquerra de la imatge, i Cambray amb l'or júnior al centre de la fotografia de la dreta. | cedides

Berta Cambray campiona en 100
papallona en categoria júnior
Entre els dies 3 i 7 d’agost es van disputar a Terrassa els Campionats d’Espanya de Natació en categoria absoluta
i júnior i la representació del Torrot
CN Mataró va pujar 6 vegades al podi.
Cal destacar la medalla de plata assolida per Jan Giralt en la categoria
absoluta en els 200 m esquena amb
un temps de 2:02.28. També va ser
finalista en 100 m esquena quedant
en 5è lloc (56.90).

ETE-1586.indd 3

Aquest nedador també va rebre el
Gran Prix RFEN com a guanyador en les
especialitats d’esquena i estils. També
en categoria absoluta Roger Coma va
quedar 6è en 1500 m (15:57.46) i Martí
Penedès 11è en 400 estils (4:31.33).
Pel que fa a la categoria júnior van
pujar al podi Berta Cambray, que es va
proclamar campiona en 100 m papallona amb un temps de 1:02.65, i Eric
Vilaregut, que va quedar 2n en 400
m lliures amb 4:03.30, i tercer en 200
m lliures (1:55.38), 800 m (8:26.41) i

en 1500 m (16:06.28). Pol de la Rosa
va quedar 5è en 100 braça (17 anys)
amb 1:07.82.

Guillem Pujol 5è al Canadà en les
World Series
El nedador del Torrot CNM, Guillem
Pujol, després de la seva participació
al Mundial de Corea, va anar fins al
Canadà per participar en la cursa del
Llac Megantic de les World Series 2019,
assolint una sensacional 5a plaça en
la prova dels 10 km.
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WATERPOLO

Max Casabella i Pol Daura plata a l'europeu júnior

Max Casabella i Pol Daura amb les seves plates europees . | foto: @marcdaura

Els dos jugadors dels Quadis
estrenen el seu palmarès a nivell
internacional
Dos jugadors més sorgits de la inesgotable pedrera del Centre Natació
Mataró, en Pol Daura i en Max
Casabella, han estrenat el seu palmarès a nivell internacional amb la
medalla de plata en el campionat d'Europa Júnior celebrat a Tbilissi (Geòrgia)
i que va acabar el passat 18 d'agost.
La selecció espanyola amb bona
aportació dels dos mataronins va entrar directament en els quarts de final
en quedar en primer lloc del grup. En
la ronda dels vuit millors van superar

Dojo
C
Cervantes

fàcilment Rússia per 15-3, amb dos
gols de cada un dels dos jugadors del
Quadis. Després a semifinal Espanya
va derrotar Hongria per 8-5 amb 2
gols més de Pol Daura i en la final van
perdre davant Itàlia per 6-10, amb 3
gols d'en Pol Daura.

El Quadis CNM ja té rivals
a Europa i debuta a la Copa
Catalunya
Aquest any sí! L'equip del Quadis CN
Mataró jugarà a Europa i ja té rivals
per a la primera ronda de l'Eurocup
que es disputarà entre el 13 i el 15 de
setembre a Split (Croàcia). Els rivals
seran el Mornar Split, l'equip amfitrió,
l'Antwerp belga i el CE Mediterrani.
Només dos equips es classificaran per
a la següent ronda.

L'equip del Quadis CNM s'ha guanyat aquest dret gràcies a quedar en
el quart lloc en la fase regular de la
Divisió d'Honor de la temporada passada. Serà la vuitena participació en
competició europea del Quadis. Abans
havia jugat sis vegades en la Copa
LEN, havent arribat en tres ocasions
als quarts de final (2007, 2010, 2013)
i la temporada 2017-18 va caure en la
segona ronda de l'Eurocup.
L’equip de Beto Fernández comença aviat la competició. El pròxim dimecres dia 4 a les 18 hores rep el
Catalunya en els quarts de final de
la Copa Catalunya, que disputarà la
final a quatre els dies 7 i 8 a Tarragona.

El femení del CN Mataró tanca
plantilla amb novetats
Pel que fa a l’equip femení una de les
grans novetats és que l’equip deixa de
comptar amb el patrocini de La Sirena.
Finalment no s’ha concretat el retorn a
la portera holandesa Debby Willemsz
i s’incorpora la portera de la selecció
francesa Lorene Derenty, que s’afegeix als fitxatges d’Anni Espar, Anna
Gual i Irene González. En canvi s’ha
pogut retenir finalment la boia dels
Estats Units Brigitta Games, que podrà
continuar aportant molt en aquesta
difícil i important posició. Continuen
també Marta Bach, Helena Lloret,
Clara Cambray, Laura Vicente i les
joves Cristina Nogué, Maria Bernabé,
Júlia Soler i Blanca Colominas.

DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

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

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

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

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

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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Brigitta Games continuarà aportant des de la boia. | arxiu
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

El CE Mataró tanca la pretemporada amb la disputa
del 30è Trofeu Iluro
JUVENIL NACIONAL.
El juvenil del CE Mataró
comença la Lliga Nacional
al camp de l’Espanyol B

L'equip va guanyar al Bellvitge. | foto: @ce_mataro

El conjunt de Raul Monroy rep
la visita de la Muntanyesa, de
l’altre grup de 1a Catalana
El CE Mataró tanca dissabte a les 19
hores la pretemporada amb la disputa
de la 30a edició del Trofeu Iluro, que va
començar l’any 1988, però dos anys no
es va disputar. L’equip groc-i-negre rebrà la Muntanyesa de Barcelona en un
partit que serà una bona pedra de toc
per calibrar les possibilitats de l’equip
de Raul Monroy en la 1a Catalana 201920. L’equip de Nou Barris, que porta
els mateixos colors groc i negre que
el CE Mataró, està a l’altre grup de
1a Catalana, i va tancar la temporada
passada en un excel·lent 6è lloc.
El CE Mataró ha perdut en les dues
últimes edicions d’aquest Trofeu Iluro
i vol que torni a les seves vitrines. Va
perdre la temporada passada als penals
contra el Vilassar de Mar i en l’anterior
contra el San Juan At. de Montcada
per 1-2. L’últim triomf groc-i-negre en
el seu trofeu va ser l’any 2016, quan es
va derrotar el Rubí per 3 a 1.
Fins ara la pretemporada de l’equip
de Raul Monroy ha estat prou satisfactòria i sembla que els nous fitxatges es van conjuntant bé amb els 15
jugadors que es mantenen de la temporada passada.
Les cares noves de l'equip que són
el porter Joan Compte (porter), els defenses Carles Torrents (Cardedeu), Joel
Marín (Fundació Grama) i Josep Maria
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Tejedo (Argentona), els migcampistes Fran Ochoa (Llagostera), Pol
Almellones (Sant Pol) i Alejandro
Muñoz (puja del juvenil), i els davanters Toni Paredes (puja del juvenil), i
Lluis Bargalló (retorna després del seu
pas pel Vilassar). I els que continúen
són: Pol Andiñach (porter), Dani Prieto,
Isma Aguilar, Víctor Yustos, Adrián
Simon, Andoni Sesma (defenses), Sergi
Sànchez, Aleix Aznar "Parri", Adrian
Redondo "Fiti", Marc Pascual, Aitor
Gonzàlez (migcampistes), Samuel
Bayón, Uri Martínez, Aleix Cirera,
Pedro Pareja (davanters).

Només una derrota en la
pretemporada
Fins ara el CE Mataró ha jugat cinc
partits en aquesta pretemporada amb
aquests resultats:

Per la seva part l’equip juvenil groci-negre, que prepara Albert Garcia,
afronta la segona temporada a la
Lliga Nacional, i ja debuta aquest
dissabte (18 hores) al camp d’un dels
grans candidats als primers llocs, l’Espanyol B, que la temporada passada
va quedar 2n darrere del Barça B.

2A CATALANA.
Cirera i Molinos també
s’acosten a l’inici de
temporada
Els dos equips mataronins que jugaran a la 2a Catalana després del
seu ascens també van ultimant la
seva preparació amb partits de
pretemporada.

Gavà (3a Div.) - CE Mataró 0-0
CE Mataró - Girona (Div. Honor
juvenil) 1-0, amb gol d’Aitor González.

CE Mataró - Vilassar de Mar (3a
Div.) 0-2
CE Mataró - UD Cirera (2a Cat)
2-0, amb gols de Samu Bayón i Toni
Paredes.
CE Mataró – Unificación Bellvitge
(2a Cat) 3-0, amb gols de Bargalló,
Marc Pascual, aquests dos en un minut a la primera part, i Fran Ochoa,
d’un bon xut de fora de l’àrea ja acabant el partit.

La UD Molinos de Juanjo Palma
aquest passat cap de setmana va
guanyar un triangular al seu camp,
superant Turó Peira (1-0) i empatant
contra Llavaneres (1-1). Anteriorment
havia superat el Vilassar B (3a
Catalana) per 3 a 1.
La UD Cirera aquest passat cap
de setmana va empatar al camp del
Santvicentí (2-2) i anteriorment havia perdut al camp del Mataró (2-0).
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VARIS

Albert Ramos s’enfila fins el lloc
50 del rànquing mundial

Personatges...
FUTBOL. Dídac Vilà
marca per a l'Espanyol
en l'Europa League
El mataroní va aconseguir
el segon gol blanc-i-blau a
Lucerna

Interessant final la disputada entre l'austríac Thiem i el mataroní Ramos. | atp tour

Va jugar la seva segona final
consecutiva a Kitzbuhel
En la segona setmana d’agost el tennista mataroní Albert Ramos, demostrant
un excel·lent moment de forma, es va
ficar en la seva segona final consecutiva en el circuit ATP. Després d'haver guanyat el torneig de Gstaad a
Suïssa va arribar a la final de Kitzbuhel
a Àustria on va caure davant un dels
grans referents mundials sobre terra batuda com és l'austríac Dominic
Thiem, que jugava a casa seva... i és
el número 4 del rànquing mundial.
El partit va començar bé per al mataroní que dominava 4-5 quan la pluja
va aturar el matx. Després Thiem va
sortir en tromba i va guanyar el primer

set per 7-6 i després el segon per 6-1.
L'Albert Ramos havia superat abans
l'hongarès Fucsovics, el mallorquí
Jaume Munar i el francès Jerome
Chardy i el norueg Casper Ruud en
al semifinal.

Gran escalada al rànquing
Albert Ramos ha pujat fins al lloc 50è
del rànquing mundial. El seu balanç
del mes de juliol i inici d'agost, amb
dues semifinals (Perúgia i Bastad),
un títol (Gstaad) i una final perduda
(Kitzbuhel) l'han fet escalar 50 posicions en aquest rànquing mundial ATP.
En l’últim torneig a Winston-Salem
(EUA) va perdre en primera ronda
davant el rus Rublev, baixant un lloc.

Amaranta Fernàndez 17a en
l’Europeu de vòlei platja
La mataronina Amaranta Fernàndez
va participar a primers d’agost en el
Campionat d’Europa de vòlei platja
que es va celebrar a Moscou. Formant
parella amb Ángela Lobato van superar la fase prèvia quedant terceres de
grup i entrant a la Main Draw entre
les 24 millors.
En la fase eliminatòria van perdre ja
el primer partit contra les alemanyes
Ludwig- Kozuch en tres sets (10-21, 2113 i 8-15) per acabar classificades en
el 17è lloc final.
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El mataroní Dídac Vilà va marcar
el seu primer gol de la temporada
oficial i el primer gol amb la samarreta blanc-i-blava en competició europea. Va ser a Lucerna en
l'anada de la tercera eliminatòria
de l'Europa League en un partit en
el qual l'Espanyol, guanyant per 0
a 3, va encarrilar la classificació,
que confirmaria a la tornada, per a
l'última eliminatòria prèvia abans
d'entrar a la fase de grups.
El lateral mataroní, que està
jugant amb molta confiança en
aquest inici de temporada, va marcar el 0-2 en el minut 70 de partit,
i va poder dedicar el gol a la seva
filla nascuda fa menys d'un mes.

Bon moment de Vilà. | fotos: rcd espanyol
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HOQUEI / VARIS

El CH Mataró jugarà al grup nord
de l'OK Lliga Plata

Poliesportiu
. Repassem els inicis
de les competicions
d'equips dels clubs
mataronins
La majoria de lligues dels esports
d’equip tenen fixats els seus calendaris i per tant ja tenim les dates d’inici
de les diverses competicions, que són
aquestes:

Una visita del Liceo B aquesta temporada al Jaume Parera. | d.ferrer

La categoria de plata estatal
estrena format amb dos grups
de 12 equips
El Club Hoquei Mataró, que durant la
temporada passada va estar lluitant
per l'ascens a l'OK Lliga es va quedar
al final sense el mateix en acabar en
quarta posició. La pròxima temporada
repetirà al segon nivell estatal, però en
una OK Lliga Plata que estrena format
amb dos grups a tot Espanya, repartint
els equips catalans entre els dos, cosa
que farà augmentar sensiblement els
desplaçaments.
L'equip mataroní ha quedat enquadrat
en el grup nord i tindrà cinc desplaçaments a la zona septentrional de la península: Liceo B (12è la temporada passada), Dominicos i Compañía de Maria
de La Corunya, Oviedo Booling Club i
Jolaseta de Getxo. Els quatre últims són
nous a la categoria. És ben diferent de
la temporada passada en la qual només van anar un cop a La Corunya i un
altre a Alacant. La resta de rivals seran
equips catalans: Alpicat de Lleida (3r
la temporada passada), Manlleu (5è),
Vilanova (7è), Vilafranca (8è), Tordera
(9è) i Arenys de Munt (10è).
La lliga començarà el 19 d'octubre
i el CH Mataró rebrà el Compañía de
Maria d'A Coruña.
En l'altre grup juguen: SHUM
Maçanet, Sant Feliu, Sant Just, Vendrell,
Sant Cugat, Barça B, Alcobendas, Alcoi,
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Burguillos, Rivas, Las Rozas, Santa
Maria del Pilar de Madrid.
Pujarà el primer de cada grup i els
segons classificats jugaran "play-oﬀ"
contra els últims de l'OK Lliga i cal destacar que l’equip mataroní ha evitat els
quatre equips que han baixat d’OK Lliga:
Alcobendas, Alcoi, Vendrell i Sant Cugat.

La plantilla 2019-20
La plantilla, que continuarà dirigint
l'Albert Larrea, estarà formada per
Sergi Grané i Martí Almerich (equips
inferiors del Barça, però de la pedrera
mataronina) porters; Èric Florenza,
Oriol Lladó, Àlex Cantero, Gerard
Cusachs, Bernat Romero, Conrad
Xicota, Guillem Carbonell (júnior
CHM), Èric Gual (CP Vilanova).
Són baixa Jaume Gisbert, Adrià
Martos i Pau Palacín.
El segon entrenador serà Marc
Gassó perquè Aleix Castellsaguer
portarà el femení.
L'equip femení ja coneix el grup
de Nacional Catalana
L'equip femení jugarà en la Nacional
Catalana i en la primera fase jugarà en
un grup de 8 equips al costat de Bigues
i Riells B, Vila-sana B, Lloret, Igualada,
Vilanova B, Reus Deportiu i Vilassar
de Mar. La competició començarà el
14 de setembre amb l'Igualada com a
rival aquí a Mataró.

Cap de setmana 7/8 setembre
FUTBOL - 1A CATALANA
Parets – CE MATARÓ
FUTBOL - 2A CATALANA
Sant Pol - UD MOLINOS
Racing Vallbona - UD CIRERA
FUTBOL - 3A CATALANA
Júnior Sant Cugat - AD LA LLÀNTIA
Santvicentí - MATARONESA
Cap de setmana 14/15 de setembre
HANDBOL - PLATA FEM.
Sant Vicenç – JOVENTUT MATARÓ
FUTBOL SALA - 2A DIVISIÓ B
Ripollet – FUTSAL ALIANÇA MAT.
HOQUEI PATINS - NACIONAL
CATALANA FEMENINA
CH MATARÓ – Igualada
Cap de setmana 21/22 de setembre
HANDBOL - 1A ESTATAL
Granollers B – JOVENTUT MATARÓ
BÀSQUET - LLIGA EBA
MATARÓ PARC BOET – Esparreguera
Salou – UE MATARÓ G.HOMS
FUTBOL SALA - 2A EST.FEM.
Ripollet – FUTSAL ALIANÇA MAT.
FUTBOL SALA.- 3A DIVISIÓ
SPALL CIUTAT MAT.– O. La Floresta
Cap de setmana 28/29 de setembre
WATERPOLO - DIV. HONOR
QUADIS CNM - CN Sant Andreu
BÀSQUET.- COPA CAT. FEM.
Lleida – UE MATARÓ CONS. PONCE
VOLEIBOL - 1A CAT. FEM.
CV MATARÓ - Monjos
TENNIS TAULA - DIV. HONOR
Olot- QUADIS CN MATARÓ
Cap de setmana 5/6 d’octubre
BÀSQUET - LLIGA FEM.-2
ADVISORIA BOET - Almeria
WATERPOLO- DIV.HON.FEM.
EWP Zaragoza - CN MATARÓ
Cap de setmana 13/14 d’octubre
H.HERBA - 1A CATALANA
ILURO HC – Sant Cugat
Cap de setmana 19/20 d’octubre
H.PATINS - OK LLIGA PLATA
CH MATARÓ – C. Maria A Coruña
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BÀSQUET

Les Lligues Catalanes de bàsquet escalfen motors

La taronja Olga Ruano, en un partit contra el Segle XXI la temporada passada. | D.Ferrer

Amb poques setmanes de rodatge
després de l’estiu, i abans de començar les seves respectives temporades,
arriben el mes setembre les Lligues
Catalanes d'equips LEB, LF2 i EBA. En
els dos últims grups, hi competiran els
tres equips mataronins que es troben
més amunt: el sènior femení del Boet
a Lliga Femenina 2, el sènior masculí
del Boet a EBA i el sènior masculí de
la UEM també a EBA.
Pel que fa a les noies, l’AE Boet
Advisoria disputarà la 16a edició de
la Lliga Nacional Catalana Femenina
2, que preveu una lligueta de 6 equips
dividits en dos grups. Les de Mataró
es trobaran a la fase prèvia amb dos
rivals de gran entitat com són el Sant
Adrià, equip baixat la temporada passada de la màxima categoria estatal,
i amb Segle XXI, que la temporada
passada va acabar quatre llocs per
sobre de les taronges en la competició de lliga estatal. Per tant, sembla
serà complicat repetir el lloc de finalista de la temporada passada, en què
van perdre per 53-65 a la final jugada
enfront del Barça CBS.
El primer partit serà el dia 11 de
setembre a les 17 hores a casa contra
el Sant Adrià, i el segon es jugarà a la
pista del Segle XXI, a Esplugues de
Llobregat, el dia 14. Els dos primers
classificats passaran a la final a quatre
amb els dos primers de l’altre grup, on
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hi jugaran el GEiEG Uni Girona B, el
Lima Horta i el Barça CBS. La fase final
es jugarà els dies 28 i 29 de setembre,
en seu i hora encara a determinar.
El derbi de la temporada
Per la seva part, els dos equips masculins de lliga EBA que, com ja vam
informar, aquesta temporada estaran
en grups diferents de la competició
estatal, sí que es veuran les cares a
la competició catalana, que celebra
enguany la 38a edició. A la fase prèvia
hi haurà 8 grups, set d’ells amb tres
equips cadascun que disputaran una
lligueta i un de dos equips que jugaran
anada i tornada.
Els mataronins formen part del grup
3, on també hi ha el CB Quart, actual

campió de la competició i equip que
la temporada passada va quedar per
davant de tots dos conjunts. El derbi
entre la UE Mataró Germans Homs
i el Mataró Parc Boet serà el dia 11
de setembre a les 19 hores al pavelló
Eusebi Millan. Al tercer contrincant,
els grocs el rebran al Josep Mora el
dia 8 a les 18 hores, mentre que els
taronges el visitaran en terres gironines el dia 14.
Només es classifiquen els primers
de cada un dels vuit grups, els quals
disputaran els quarts de final el dia
1 de novembre. Els guanyadors de
l’eliminatòria que arribin a final a
quatre jugaran el cap de setmana 8
i 9 de febrer de 2020, en seu i hora
a determinar.

Últim derbi de la temporada anterior. | D.Ferrer
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

QUIEN A HIERRO MATA

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

PLAYMOBIL: LA PELÍCULA

En Mario és un home exemplar que
treballa com a infermer en una residència de gent gran en un poble de
la costa gallega. La seva tranquil·litat
es veurà truncada quan el narcotraficant més conegut de la zona
esdevingui un dels seus pacients.
Direcció: Paco Plaza
Intèrprets: Luis Tosar, María Vázquez, Tania Lamata.
107 min

Després d'una infància dedicada a
explorar la selva amb els seus pares,
la Dora haurà de començar el seu primer curs d'institut. La protagonista,
però, no deixarà enrere els seus dots
d'exploradora i encoratjarà els seus
amics a viure una aventura.
Direcció: James Bobin
Intèrprets: Isabela Moner, Eugenio Derbez,
Eva Longoria.
102 min

Quan el seu germà Charlie desapareix
de forma inesperada i s'introdueix en
el món de Playmobil, la Maria marxa
amb uns amics molt especials a buscar-lo. L'aventura l'ajudarà a entendre
que tot és possible quan creiem en
nosaltres mateixos.
Direcció: Lino DiSalvo
Intèrprets: Anya Taylor-Joy, Gabriel
Bateman.
110 min

OBJETIVO: WASHINGTON D.C.

ANNA

ÉRASE UNA VEZ EN...
HOLLYWOOD

L'agent Mike Banning és acusat
d'intentar assassinar el president dels
Estats Units. Perseguit per la seva
pròpia agència i l'FBI, el presumpte
culpable dedicarà tota la seva atenció a posar contra les cordes un grup
terrorista que planeja un atemptat.
Direcció: Ric Roman Waugh
Intèrprets: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo.
120 min

Calculadora i amb la sang freda, la
supermodel Anna Poliatova guarda
un secret que l'obligarà a treure partit de tota la seva força i habilitat en
el crim. La jove esdevé en aquest film
una de les assassines al servei del govern més temudes del món.
Direcció: Luc Besson
Intèrprets: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke
Evans.
119 min

Novena pel·lícula de Tarantino que
aplega alguns dels noms més aclamats de l'escena cinematogràfica. El
thriller narra una història ambientada en el 1969, un any marcat per la
massacre duta a terme per la secta
de Charles Manson.
Direcció: Quentin Tarantino
Intèrprets: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio,
Margot Robbie.
165 min
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Golfes: sessions a partir de les 00.00
Matinals: sessions abans de les 13.00
Estrena · En verd: sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Objetivo: Washington DC

Quien a hierro mata

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

Quien a hierro mata

12:00 15:50 18:00 20:20 22:40 01:00

Anna

22:10 00:40

Dora y la ciudad perdida
12:00 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00

Playmobil, la película

12:00 18:00
[En català] 15:55

Mascotas 2

16:00 18:10 20:10

[ds.-dg.+dc.] 12:10
[En català] 12:15
22:35 00:55

12:00 16:45 18:00 20:00 21:15 23:15 00:30
16:00 18:00 20:30 22:30
15:50 18:00 20:10

Infierno bajo el agua

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

21:20 00:10
16:00 18:15 20:30 22:45 01:00

Venganza bajo cero
El rey león

[En català] 12:15

12:20 16:00 18:30 20:35 22:40 00:45

Padre no hay más que uno

18:00

Dora y la ciudad perdida

16:30 18:30 20:30

Objetivo: Wasington DC

20:00 22:20

Angry Birds 2

16:45 20:40

Mascotas 2

[exc. dj.] 16:30 18:30

22:20
16:00 18:00 20:00

[VOSE dt.] 20:00

Infierno bajo el agua

16:00 18:00
22:30

20:00 22:15

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

Un verano en Ibiza

18:00 (31 agost, 1 i 2 setembre)

Ayla, la hija de la guerra

20:00 (31 agost, 1 i 2 setembre)

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

00:55

Pikachu

00:30

Quien me quiera, que me siga

[ds.-dg.+dc.] 12:10

18:45 20:40 22:40

El rey león

Spider-man, lejos de casa

Tot Cinemes 1881.indd 4

16:30 18:15 22:30

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Annabelle vuelve a casa
Toy Story 4

[dj.] 16:15

Érase una vez Hollywood 16:00 19:00 22:00 [exc. dj.]20:30

Padre no hay más que uno

Érase una vez Hollywood

Angry Birds 2

Maratón IT

Este niño necesita aire fresco

Historias de miedo para contar en la oscuridad

Chicos buenos

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

17:30 (31 agost, 2 setembre)

20:30 (31 agost, 2 setembre)

17:00 (1 setembre)

19:30 (1 setembre)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
A banda d'Érase una vez en...
Hollywood, en quina altra
pel·lícula han actuat junts
Leonardo DiCaprio i Margot
Robbie?

Taratino celebra Hollywood
Crítica de 'Érase una vez en... Hollywood', de Quentin Tarantino
Quan es compleixen 25 anys
de la Palma d'Or a Canes per a
Pulp Fiction (1994), ens arriba
la novena pel·lícula de Quentin
Tarantino, Érase una vez en...
Hollywood. Es tracta d'una particular i encesa oda al cinema
ambientada en el Hollywood de
1969, coprotagonitzada per una
estrella de segona de la televisió,
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio),
i el seu inseparable amic, Cliff
Booth (Brad Pitt).
Inspirat en bona part en l'estreta relació de Burt Reynolds i el
seu doble de les escenes de risc,
Hal Needman, el thriller s'ocupa
d'una de les derives psicopàtiques

Tot Cinemes 1881.indd 5

dels anys hippies: la secta liderada
per Charles Manson.
Així, la carta d'amor de
Tarantino al cinema conté diverses històries creuades —unes
extretes de la mateixa mitologia i
les altres inventades al seu caprici— que acaben fonent-se en un
clímax de violència desfermada
i paròdica que recorda Malditos
bastardos. Després de carregar-se
Hitler en una missió especial d'un
escamot de soldats, ara torna a
reinventar la història al seu gust
i a canviar per complet el sentit de la macabra matança de
Charles Manson i la seva banda
d'acòlits. | Joan Millaret / AMIC

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1879
Espanyola i Sueca
Guanyadors:
• Rosa Maria Coll Perarnau
• Pere Codosal Jato

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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Com podem fer net
després de l'estiu?
Alimentació: Redacció

Gelats a la platja, sopars i dinars fora de casa,
i nits a la fresca en què la cervesa no pot faltar.
Després d'un estiu sense manies arriba la tornada a la rutina i el moment de carregar piles. Per
fer-ho, els nutricionistes recomanen començar
setembre amb una dieta depurativa per eliminar
toxines i sentir-nos amb energia.
El primer que has de tenir en compte és que
si no beus aigua (un mínim de vuit gots al dia)
no faràs net. Si ho prefereixes, també pots optar
pels sucs fets a casa, les infusions i els brous de
verdures.
Quan facis la compra aposta per omplir el cistell
amb hortalisses de temporada, com la ceba, els
espàrrecs, la carxofa i l'api, i amb fruites com la
pinya, el raïm, la taronja o la poma. Tots aquests
aliments són rics en aigua, fibra i potassi, i contenen poca quantitat de sal.
Un altre consell: oblida't dels productes processats i que contenen greixos trans i sucres:
embotits, olis vegetals, brioixeria industrial, etc.
Omple el rebost amb llegums, cereals integrals o
fruits secs per obtenir les proteïnes i els nutrients
necessaris per afrontar l'inici de curs.
Ara bé, no caiguis en l'error de saltar-te àpats.
Recorda que és fonamental esmorzar, dinar i sopar (preferiblement d'hora), i que si tens gana
a mig matí o a la tarda sempre pots prendre un
suc o un batut verd: begudes fetes a base d'entre
quatre i set peces de fruita i verdures amb moltes
propietats alcalinitzants i depuratives.
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Web
fundación dieta
mediterránea
Creada el 1996 per l'Associació per al
Desenvolupament de la Dieta Mediterrània,
aquesta fundació té com a objectiu reivindicar
els productes, la indústria alimentària i l'estil de
vida saludable de casa nostra. Per aquest motiu,
el seu web inclou un bon grapat de receptes i idees per seguir una dieta en què no poden faltar
l'oli d'oliva, el peix i les verdures de temporada.

LA RECEPTA
DE
SOPA
DEPURATIVA
Sopa depurativa, rica en antioxidants.
Per això, a més d’afavorir l’eliminació de greixos, recarreguen el cos de
vitamines i minerals.

Ingredients:
• 1 porro
• 1 ceba
• 1 branca d’api
• 1 gra d’all
• 1 cullerada petita de miso
• Oli d’oliva verge extra

54

Elaboració:
1. Pela i renta les verdures. Talla el porro, la
ceba i l’api a trossos grans i reserva’ls.
2. Posa l’aigua a bullir i quan bulli tira-hi els
vegetals i l’all. Afegeix unes gotes d’oli
d’oliva i deixa-ho coure uns 15-20 minuts.
3. Retira el brou del foc, cola'l i barreja'l bé.
4. Serveix-lo en bols individuals i afegeix una
cullerada petita de miso a cada un.

Recepta patrocinada per:
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Com organitzar
el menú setmanal?
Decidir què menjarem de dilluns a
diumenge és tot un repte que es pot
superar amb planificació
Alimentació: AMIC (Alba Martos)

Planificar setmanalment el que menjarem ens
permet alimentar-nos de forma més equilibrada,
estalviar a l'hora de comprar i organitzar-nos de
manera més eficient. Però no sempre és fàcil, especialment en el cas de famílies nombroses en les
quals els gustos i els horaris diferents són la norma.
Tanmateix, si t’acostumes a dedicar vint minuts a
la setmana a preparar el menú dels set dies següents,
veuràs com la teva qualitat de vida canvia. I si, a més
a més, a això li sumes la tècnica de cuina en sèrie,
podràs concentrar tota la feina del menú setmanal
en una única tarda.

Què ha de contenir el teu menú setmanal
perquè sigui sa?
Llibreta, boli i calendari a punt. Ha arribat el moment de prendre decisions. Per tal d'elaborar un
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menú saludable tingues present que ha d'incloure
fruites i verdures de temporada, sobretot perquè
es tracta de productes més econòmics. Quant a la
proteïna, recorda que no només el peix o la carn
en són fonts potents, sinó que hi ha alternatives
vegetals com, per exemple, els llegums, el tofu, el
'natto' o el 'tempeh'. D'altra banda, com que la

28/8/19 17:10
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La proporció correcta: la meitat del
teu plat hauria de contenir vegetals;
un quart, proteïnes, i l’altre quart,
carbohidrats.
pasta o l'arròs són productes que no acostumen a
faltar en qualsevol menú, opta per les variants integrals i per altres hidrats de carboni complexos o
d'absorció moderada (civada, quinoa o sèmola de
blat). Per últim, has de tenir present la importància
de l'oli d'oliva, i que els greixos saludables també els
podem trobar als fruits secs, l'alvocat o les llavors.
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Cuina només un dia a la setmana: si
sou molts a casa, fes grans quantitats de llegums o de sofregits per
a diversos plats i congela-ho tot.
Recorda que per descongelar de
manera correcta has de posar els
productes un dia abans a la nevera.
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CONCURS

anneta_lluis

#totataula
Recordeu que per poder participar en el
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir @totmataro a l'Instagram. Els
premis es publiquen cada dimecres a la
web Totmataro.cat

montseforti

guanya
el premi de
bariloche fusion
"Cireres amb xocolata"

amaia_foto

guanya
el premi de
peix and chips
"Vaya pan de cereales que me ha salido"

guanya
el premi de
espinaler
"All you can eat a la catalana"

claudia.llopis

guanya
el premi de
TUBAU
"Arroz de marisco y sardinas"

raquel_almirall

guanya
el premi de
double bière
"Insalata Caprese desde la Toscana"

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

Mart, que transita pel signe de Verge,

El sector afectiu es veu activat per

El sector domèstic i familiar presenta

activa el teu sector laboral i de la

la presència de diversos planetes.

més activitat del normal. Potser va-

salut. Dies de gestions i possibles

Tant si es tracta d'amor de parella

lores un trasllat o una renovació de

visites per millorar les condicions

com dels fills, et sents amb ganes

la decoració. Interessants converses

en un sentit i altre.

de compartir el millor de tu.

al voltant de la taula.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb diversos planetes transitant

Si et deuen diners, ja no esperes més i

Felicitats! Els nadius de Verge feu

per Casa III, l'activitat se centra en

fas els tràmits per reclamar-ho. Tensió

anys en aquest període. Es renova la

tràmits, converses, desplaçaments i

a l'àmbit afectiu, on pots patir una

vostra energia i amb ella, la il·lusió

estudis. Dies d'anar amunt i avall i de

decepció si no has triat correctament.

vers nous projectes laborals. Potser

manteniment de la salut.

De tot s'aprèn.

toca viatjar per feina.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Amb un bon pes de planetes trans-

Les teves preocupacions poden cen-

Tensió de Júpiter amb planetes a

itant per la Casa XII, pots viure un

trar-se ara en l'economia. Potser t'ani-

Verge i Peixos, que cau als sectors

moment de processos interns, de

rà bé implementar un pla d'estalvi,

professional i domèstic, i et fa moure

replantejar-te moltes coses. Valores

per tal de poder fer front a una sèrie

fitxa. Potser hauràs de prendre una

les teves prioritats a la vida.

d'obligacions futures.

decisió que no és senzilla.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Interessants converses amb persones

La màxima atenció en aquest moment,

Els bons aspectes en signes de Terra,

que són lluny de tu. A més, podria

està posada en qüestions materials.

et poden portar una etapa de millor

sorgir una forta atracció amb algú

Urà, el regent d'Aquari, amb aspecte a

estabilitat en la parella i a establir

en la distància. Poses la mirada en

planetes a Verge, inclina a preservar

projectes de cara al futur per millorar

objectius més espirituals.

i a modificar hàbits.

la teva economia.

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

www.totmataro.cat/empenta

Excel·lència reconeguda per a les platges
del Varador i del Callao
Totes dues han obtingut un any més la certificació internacional Q de Qualitat Turística,
que té en compte els diferents serveis oferts als usuaris
Turisme: Redacció

Des del 2010, les platges del
Varador i el Callao han obtingut de
manera continuada la Q de Qualitat
Turística, una certificació d’àmbit
internacional que atorga l’Instituto
para la Calidad Turística Española
(ICTE) a les platges que compleixen
amb uns alts nivells de qualitat en
els serveis que presten als usuaris.
Una empresa auditora externa

Les dues platges mataronines han obtingut
una nota de 9,1 punts,
que els concedeix un
any més l'excelència
de qualitat
avalua una sèrie de requisits que
han de complir les platges pel que

Tot Empenta 1881.indd 2

fa a la planificació, l'organització,
la gestió ambiental, la gestió dels
recursos, el procés de control i la
millora contínua de la qualitat turística de la platja. La puntuació
d'aquests aspectes indica el següent: a partir de 6, la conformitat
amb el servei; entre 7 i 8, la satisfacció, i entre el 9 i el 10 l’excellència. Les platges del Varador i
el Callao han superat l’auditoria
externa amb un 9,1.
Els punts forts de Mataró
Alguns dels factors que han influït
en la decisió són la millora contínua
de les platges amb la incorporació
de nous serveis com el canal d’embarcacions, la pèrgola i l'extensió de
les passeres com a suport al bany
assistit o el nou Park Workout per
fer exercicis d’entrenament, tots ells

a la platja del Varador. Al Callao,
en canvi, s’ha instal·lat aquest estiu
un nou punt fix de connexió wifi.
També s'han destacat en l'auditoria les diferents accions de conscienciació ambiental a les platges,
amb activitats com la neteja o tallers de sensibilització, impulsades aquest any per entitats com
Posidònia 2021 i la Fundació CRAM,
amb el suport de l’Ajuntament, la
Fundació Iluro i Bankia. D'altra
banda, s'ha valorat positivament la
participació de Mataró en el projecte europeu d’economia blava
Bluact, que busca l'intercanvi i la
transferència de coneixement relacionat amb l’economia marina
i marítima entre països, i l'augment de la freqüència de neteges
de desinfecció de les dutxes de les
platges. | Red.
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Valor afegit
El distintiu Q de Qualitat turística
el poden obtenir només aquelles
platges que asseguren uns nivells
mínims de serveis. Per això, tenir el
reconeixement per part del sector
turístic, operadors i clients ajuda a
posicionar la ciutat turísticament i
n'afavoreix la bona imatge, millora
la coordinació del sector públic i
el privat i és un punt diferencial
respecte d’altres platges del territori. El reconeixement es fa patent
amb una bandera de color blanc,
que conté una Q blanca sobre un
fons blau, i als panells informatius
situats al passeig Marítim.

"Emprendre en femení", la nova formació del
Consell Comarcal del Maresme

Curs dirigit a dones emprenedores.

Cedida

Les inscripcions a la web del Consell Comarcal estan obertes fins al 13 de setembre
El Consell Comarcal del Maresme
ha publicat una nova formació dirigida a dones emprenedores, tant per
a les que vulguin iniciar un negoci
com per a les que ja són empresàries. Es tracta d'un curs de 8 hores
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presencial que s'impartirà durant dos
matins (el 17 i el 25 de setembre, de
9.30 a 13.30 h), al Maresme Centre
de Negocis. Els temes que és tractaran són: els punts forts, els valors i
el talent femení, la vinculació dona

i emocions, el lideratge en femení i
el seu sisè sentit i comunicar un projecte des de la feminitat.
El curs és subvencionat i la inscripció
es fa a través d'un formulari a la web
del consell fins al 13 de setembre. | Red.
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Humana té contenidors de recollida verds repartits per diferents municipis del Maresme.

Cedida

Es recuperen 231 tones de tèxtil al Maresme
durant el primer semestre de l'any
De les peces recuperades se'n promouen la reutilització i el reciclatge amb una
finalitat social i ambiental
Medi ambient: Redacció

Unes 479.000 peces de roba veuran
allargat el seu cicle de vida útil gràcies a la seva reutilització o reciclatge,
mitjançant la recollida del tèxtil per
part d'Humana, Fundación Pueblo
para Pueblo. Aquest número equival
a 231,6 tones de tèxtil usat que s'han
recollit només al Maresme durant el
primer semestre del 2019.
Ajuda ciutadana
Les donacions de roba procedeixen
dels contenidors verds situats en llocs
de fàcil accés on els ciutadans poden
dipositar tot tipus de roba, calçat,

"Les tones recollides
signifiquen un estalvi
de 733 tones de CO2 a
l'atmosfera"
Humana
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complements o roba de la llar que ja
no utilitzen, però que estiguin en un
bon estat, per poder donar-los una segona vida. Amb la col·laboració de la
ciutadania, s'aconsegueix un important estalvi en les despeses de recollida i tractament de residus urbans.
Benefici social i ambiental
Amb la seva recollida de tèxtil,
Humana contribueix a lluitar contra
el canvi climàtic i a protegir el medi
ambient. Els residus tèxtils són els
que tenen un percentatge de valorització més alt, per sobre del 90%, però
les dades de l’Agència de Residus de
Catalunya apunten que només se'n

Els municipis del
Maresme on s'han
recuperat més tones
de roba són: Vilassar
de Mar (42,1), Calella
(23,9), Tordera (19,7),
Montgat (18,9)
i Mataró (5,4)
recupera un 12%. En canvi, amb la
feina de la fundació, les més de 231
tones recollides de gener a juny representen un estalvi de 733 tones de
CO2 a l'atmosfera.
La recollida selectiva també genera
beneficis socials, com ara contribuir
a l'economia social amb la creació
de llocs de treball inclusius, estables
i de qualitat, i l'aportació de recursos
per a diferents iniciatives socials de
sensibilització, cooperació al desenvolupament o agricultura social.
De tot el que es recupera, un 85% es
tracta; d'aquest, un 52% es reutilitza,
un 37% es ven a empreses que ho reciclen i la resta, un 11%, són residus
impropis o que no es poden reciclar
de cap manera. | Red.
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L'espai de l'economia social

Visita d'un grup de joves.

CTRSUM

El CTRSUM bat el
rècord de participants
Durant el curs 2018-2019,
ha rebut la visita d'11.608
persones
El Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme
(CTRSUM) proposa, a través del programa “Un volt als residus”, visites
guiades al Centre de Valorització de
Residus del Maresme i tallers a escoles
i en altres entorns, com fires o jornades
de medi ambient. Aquest any, durant
el curs 2018-2019, 11.608 persones
han participat tant en les visites a la
planta com en les activitats dutes a
terme pel CTRSUM (en total, s'han fet
363 activitats ordinàries i 12 tallers),
xifra que significa un creixement del
24% respecte de l’exercici anterior.
Des que van iniciar-se les activitats
el 2013, la participació ja ha crescut
un 442%. Amb aquestes xifres, el programa d’educació ambiental “Un volt
als residus” se situa com un dels que
rep més usuaris a Catalunya.
La majoria de participants són
d'edat escolar (entre 10 i 16 anys) i
del Maresme, seguits de lluny pel
Vallès Oriental i el Barcelonès. Per al
2019-2020, el CTRSUM pretén augmentar la difusió de les activitats i
visites mantenint l’alta valoració del
programa, de 9 punts sobre 10. | Red.
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L'ajut serà atorgat durant la 2a Nit del Cooperativisme, el 25 de setembre.

Cedida

Última setmana d’inscripcions
per a l’Ajut Pepa Maca 2019 per
la constitució de cooperatives
El termini d’inscripció s’amplia fins a l’1 de setembre
Economia social: Redacció

Per ajudar-vos a resoldre alguns dubtes sobre aquest ajut, us contestem algunes de les preguntes més freqüents:
Què és l'Ajut Pepa Maca?
És un ajut per crear noves cooperatives compromeses amb la transformació social i ajudar-les en el procés
de constitució.
Qui promou l'ajut?
És promogut per Coop Maresme
(Ateneu Cooperatiu del Maresme), dispositiu de foment i promoció de l'economia social i solidària a la comarca.
Com s'atorga?
L'ajut s'atorgarà al projecte cooperatiu que segons els criteris del jurat
s'adapti millor als aspectes demandats a les bases del concurs i estigui
més compromès amb la transformació social.
Què inclou?
Aquesta convocatòria ofereix un únic
ajut amb una dotació de 3.000 € més

una oferta formativa i d'acompanyament per a la constitució. A més, aquest
any, com a novetat, també hi haurà
una Menció al Treball de Recerca de
Batxillerat i Cicles Formatius.
On em puc inscriure i consultar les bases de participació?
Pots inscriure't i consultar tota la
informació sobre l'ajut a la web
Coopmaresme.cat/pepamaca2019
o amb el hashtag #PepaMaca2019.
També pots sol·licitar més informació al correu electrònic info@coopmaresme.cat.
Quin és el termini d'inscripció?
Tens temps per presentar la teva sollicitud fins a l'1 de setembre. La resolució del projecte guanyador es farà al
setembre i serà atorgat durant la 2a
Nit del Cooperativisme (#NitCoop),
que se celebrarà el dimecres 25 de
setembre. | Red.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA·VENDA

TREBALL

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

FALTA OFICIALA tira y overlock.
93.799.4974
NECESSITEM UN AUTÒNOM amb
furgoneta pròpia de congelació i
fresc, repartim per les zones del
Maresme, Vallés oriental i Occidental.
Contactar al 687754805
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
616.173.143
CHICO BUSCA TRABAJO.
610.691.908
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado
abuelos. Horas. 698.805.540
CHICO OFRECE CUIDAR abuelos
por horas. Experiencia. Referencias.
656.913.560
ME OFREZCO PARA limpieza o
interna. 602.813.118 /631.130.607
UNIVERSITÀRIA EDUCACIÓ
PRIMÀRIA fa cangurs tarda reforç
escolar. Titulada First. 656.687.434
ME OFREZCO LIMPIEZA por horas.
Vehículo propio. Referencias.
631.452.349
APRENDIZ DE 20 años busca faena.
Responsable. 661 437 629

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
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
SE TRASPASA TALLER mecánico.
Chapa y pintura. 601.320.320
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
LLOGO PIS CALELLA. Vistes.
654.380.189
HABITACIÓ LLOGUER LLAVANERES
645.226.047
TREBALL
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, reforç. Experiència i
referèncias. 605.645.386
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PROFESSIONALS

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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
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Oficines EL TOT MATARÓ:
Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
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CENTRE: Publicitat Fermalli Maresme:
Muralla Sant Llorenç, 2
PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS:
Ps. Carles Padrós, 91

CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
PALETA. 697.685.580
QUIROMASAJE, REFLEXOLOGÍA,
REIKI, dietética. 621.005.977
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
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de reg,
manteniments, autoritzats per
el transport de residus (ADR),
inspecció claveguerem. 93.750.20.71
/93.750.63.77
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Econòmics
PROFESSIONALS
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
CONTACTES
MASAJE CHINO. 1 hora 30€. Ronda
Cervantes. También a domicilio.
688.019.809
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590. Piso
privado.
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
LOLA. MADURA 45 años. Cachonda,
simpática. Mataró. 24h. Particular.
666.745.030 Salidas
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
MASAJES. 3 CHICAS. 1H./30€,
1/2H./20€. 688.159.279

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:
JOSÉ MARÍA TRUCHARTE SERRANO
Paraula invertida:
MIDA

Adreça web del banner invertit:
https://www.restaurantetoni.es/es/

• 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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Llar
De què fa olor casa
teva?

Hi ha diverses maneres d'aconseguir l'aroma que
vols per a cada racó de casa teva. De fet, tu mateix
pots fabricar els teus ambientadors amb productes
que segurament ni t'havies imaginat. Les barreges
que fan més bona olor, per exemple, són les que tenen
com a ingredient principal les peles i les fulles de cítrics com la llimona, la taronja o la llima, combinades
amb herbes aromàtiques com el romaní i la menta.

A tothom li agrada que casa seva faci
bona olor i és per això que moltes
persones fan servir ambientadors. A
continuació, t'expliquem com pots
preparar els teus de manera casolana i
amb ingredients naturals.

Barreges de tota la vida
Una altra barreja perfecta, especialment per a les habitacions, és la de flors i fulles d'eucaliptus, llorer, noguera, farigola, murta, sàlvia, gingebre i vainilla. Tritura en
un bol i amb un morter tots els components, i després

00 Tot Llar 1881.indd 2

28/8/19 17:54

núm. 1881 / del 30 d'agost al 5 de setembre de 2019

introdueix-los en petites bosses de tela. Tot seguit,
reparteix-les per armaris i calaixos o col·loca-les
sobre la còmoda del teu dormitori.

Cuines fresques i desinfectades
Encara que no t'ho creguis, el vinagre és un producte ideal quan es tracta d'aromatitzar cambres
que requereixen un afegit de desinfecció, com
cuines o banys. Per obtenir un líquid que compleixi aquesta funció, bull mig litre d'aigua amb
canyella, la pela d'una taronja o una llimona i un
parell de cullerades de sucre. Després afegeix-hi
una mica de vinagre i guarda la barreja en un pot
amb dispensador tipus esprai.

Si no vols complicar-te la vida i vols que casa teva
faci bona olor, no llencis les restes de sabó. Reserva-les i
quan en tinguis unes quantes trenca-les a trossos petits
i col·loca-les dins de bossetes de roba fina o de gasa.
Una altra manera d'aconseguir el teu objectiu de
la forma més natural possible és apostar pels difusors
d'aromes: recipients de ceràmica o vidre que s'escalfen
i en els quals pots posar olis essencials i altres productes
naturals que, fins i tot, ens poden ajudar a modificar el
nostre estat d'ànim, millorar la concentració o a agafar el
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son. Ara bé, les aromes d'ambient han de ser lleugeres i per
aquest motiu els experts recomanen apostar per oli essencial de llimona, taronja, aranger, mandarina o eucaliptus.

Aromes lleugeres
Els cítrics i les espècies com l'eucaliptus
són alguns dels productes amb les olors
més agradables per a la llar
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Llar

Ambientadors per dir
adeu als mosquits
Durant els mesos de calor tornen a
visitar-nos els molestos mosquits, que
infesten jardins i terrasses i fins i tot es
colen dins de casa. A l'hora de crear un
ambientador per a casa teva, pots aprofitar per triar olors que no només ompliran casa teva de frescor, sinó que a més
combatran aquests i altres insectes.

Una de les plantes aromàtiques que ajuden a fer fugir
els mosquits és el clavell o clau d'espècia. Per fer-ne un
ambientador hi ha diferents opcions. Una seria barrejar en un got d'aigua 5 g de l'essència de la planta i
fer-ho bullir durant uns 15 minuts. Quan ja hagi bullit,
agafa la infusió i ruixa les zones exposades, i gaudeix
d'unes hores sense mosquits!
Una altra solució amb la mateixa herba és agafar
mitja llimona i clavant-hi els botons florals aromàtics de la planta.

Una altra planta que funciona per foragitar aquest i
altres insectes és l'alfàbrega. En tenim prou de col·locar
les fulles en un gerro o bol allà on ens trobem perquè
no s'hi apropin. Podem fer el mateix amb el romaní, el
llaurer o la menta.
El vinagre també és un producte que molesta els
mosquits, però en aquest cas no ens funcionaria com
a ambientador. El que podem fer és optar per posar-lo
a jardins o finestres de manera que els faci fugir però
que no ens molesti a nosaltres també.

Un dels ambientadors
més eficaços contra
els mosquits és el
resultat de clavar els
botons aromàtics de
clau d'espècia a mitja
llimona
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L'eucaliptus, la llimona, la lavanda, l'ametlla,
la citronel·la, el romaní o el gerani són els olis
essencials que més repel·len els mosquits

PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.
Olis essencials
Alguns olis essencials també poden
ajudar-nos a eliminar els mosquits
mentre perfumem la casa, sigui mitjançant un humidificador o mullant
cotó fluix i col·locant-lo dins un gerro.
Una altra opció, si no, és posar-ne un
parell de gotes al coixí i als llençols, o al
nostre cos (si són olis essencials purs,
caldrà diluir-los sempre amb algun altre producte, anomenats substàncies
conductores, com són els olis vegetals
o argiles). Algunes de les olors més
efectives contra els mosquits són l'eucaliptus, la llimona, la lavanda, l'ametlla, la citronel·la, el romaní o el gerani.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM

ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Instal·ladors certificats
bateries de liti Sonnen.
• SAT oficial inversors Fronius.
• Especialistes en eficiència
energètica.

Envia’ns la teva factura de la llum a info@techsolar.cat
i et farem un estudi i proposta ideal del teu cas,
per arribar a obtenir un consum 0 de la xarxa.

www.techsolar.cat

T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró
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Arxiu

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

Tot a punt per a la Tardor Literària: el Centre
d'Estudis escull les obres protagonistes
El cicle, que tindrà lloc els dies 3, 10, 17 i 24 d'octubre a la Biblioteca Joan
Fontcuberta i Gel, inclou una nova proposta: les Lectures a la Terrassa
Cultura: Redacció // Arg.com

Com cada any el Centre d’Estudis Argentonins ha escollit les
quatre lectures protagonistes de
la Tardor Literària del pròxim octubre. En aquesta edició, les novelles triades tenen un tret en comú:
totes són obres d’autors joves i molt
prometedors.
En primer lloc, destaca Permagel,
el debut d'Eva Baltasar i premi
Llibreter 2018 de literatura catalana. Es tracta d'una novel·la arriscada, que explora universos com
la soledat o la llibertat de decidir,
un monòleg amb clara influència
poètica que narra l'evolució d'una
noia amb tendències suïcides.
La segona novel·la de la temporada serà La vigília, de Marc
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Artigau. Premi Josep Pla 2019,
l'obra és una història sobre el poder infinit de l’amor, el valor dels
nostres records i la vida que hem
decidit dur per sobreviure al nostre passat.
En tercer lloc, el Centre d'Estudis
Argentonins també ha volgut proposar Persecució, de l’autor de Sant
Feliu de Guíxols Toni Sala. El llibre
explora el costat fosc de les persones normals i corrents, i reflexiona
sobre l'atractiu del mal.
Per últim, tancarà el cicle l’autora
més jove, Alba Dalmau, amb El camí
dels esbarzers. L'obra està ambientada a Sandville, un poble ubicat a
l’interior dels Estats Units on els
habitants porten una vida senzilla,
aparentment tranquil·la. No obstant
això, els esclats de fúria i desamor,

Autors joves
Les obres estan signades per escriptors
prometedors i amb
una trajectòria literària
que tot just comença
de desesperació i amistat, i de vida
i mort no trigaran a arribar.
On i quan?
La Tardor Literària es durà a terme
els dies 3, 10, 17 i 24 d’octubre a la
Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel.
Com sempre, el Centre d’Estudis arrodonirà el cicle amb una altra proposta. Aquest cop seran les Lectures
a la Terrassa, que es faran el dissabte
26 d’octubre al migdia a la terrassa
de la rectoria. | Red/Arg.com
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En marxa la vuitena edició del premi Burriac

El guardó promou l'estudi i la recerca històrica i social sobre la vila.

Cedida

El certamen de recerca històrica i social sobre Argentona està dotat amb 2.000 euros
i l'edició de l'obra
L’Ajuntament d’Argentona ja ha
convocat la vuitena edició del premi Burriac, certamen biennal que
promou l’estudi i la recerca històrica
i social sobre la vila. La dotació del
premi és de 2.000 euros, a més de
la publicació de l’obra guardonada.
Els treballs, que es poden presentar

de manera individual o col·lectiva,
hauran de tenir entre 100 i 250 pàgines per una sola cara, estar escrits
en català i centrar-se en alguns dels
següents camps d'estudi: història,
sociologia, antropologia, patrimoni
cultural i artístic o ciències socials. El
termini d’admissió d’originals serà de

l’1 al 15 de desembre i es presentaran
al consistori de dilluns a divendres.
| Arg.com

Admissió
Les obres es podran
presentar de l'1 al 15 de
desembre al consistori

Argentona arrenca el curs amb una plaça
Montserrat renovada

Les obres van començar al gener.

Cedida

La remodelació inclou una ampliació de la superfície destinada als usuaris amb
un pas de vianants, noves zones per seure i descansar i jocs infantils adaptats
Argentona té, des de principis d'agost,
una plaça Montserrat remodelada. Les
obres, iniciades al gener, han donat pas
a una ampliació de la superfície destinada als usuaris i un pas de vianants,
a més d'una completa reurbanització
de l'espai. Entre les novetats, també hi
ha noves zones per seure i descansar,
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i jocs infantils adaptats amb criteris
pedagògics.
D'altra banda, la remodelació ha
permès introduir elements de sostenibilitat i noves perspectives sobre
l'ús i la gestió dels espais públics per
part de la ciutadania. La plaça inclou
per primera vegada a Argentona un

sistema de telegestió de l'aigua de
reg que permet controlar i monitoritzar en sistema en remot, de manera
que es pugui detectar i tallar automàticament fuites o sobreconsums
i programar els cabals en funció de
l'època de l'any i les espècies vegetals plantades. | Red.
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Ajuntament de Cabrera de Mar

Maresme

www.totmataro.cat/maresme

La celebració de Reviu Ilturo ja té data
La pròxima edició del Festival Cultural Iberoromà de Cabrera de Mar es farà els caps
de setmana del 5 i 6 i del 12 i 13 d'octubre

Cultura: Redacció

L'Ajuntament de Cabrera de Mar
ja ha confirmat les dates de la pròxi·
ma edició de Reviu Ilturo. El Festival
Cultural Iberoromà se celebrarà els
caps de setmana del 5 i 6 i del 12 i 13
d'octubre en jornades de tarda i vespre
els dissabtes i de matí els diumenges.
Amb aquesta decisió, el Festival
Cultural Iberoromà ja es prepara per
celebrar la seva 21a edició i per comple·
mentar de la millora manera possible
el Festival Laietània, que s'organitza a
tota la comarca.
Una fira divulgativa
La finalitat de l'esdeveniment és di·
vulgar el ric patrimoni arqueològic
local, on fa més de 20 segles convi·
vien ibers i romans. Tot i que encara
no s'ha fet pública la programació del
2019, any rere any el festival ha tingut
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un fil conductor. L'edició del 2018, per
exemple, va tenir com a principal pro·
tagonista el vi.
D'altra banda, hi ha activitats més
que consolidades: les visites guiades a
les restes arqueològiques del període
iber i romà localitzades al municipi;
els tallers familiars gratuïts; les confe·
rències, els monòlegs i la projecció de
documentals; el mercat de productes
artesanals, o la fira d'entitats, comerços
locals i diferents equipaments patri·
monials del Maresme.
Arrisca i guanyaràs
La passada edició de Reviu Ilturo
va tenir una molt bona acollida. De
fet, coincidint amb el seu vintè ani·
versari, el 2018 la Fira Iberoromana
va incorporar diverses novetats per
potenciar encara més la difusió i el
coneixement del patrimoni histò·
ric i arqueològic de Cabrera de Mar.

Les visites guiades a
les termes i als forns
de Ca l'Arnau són les
més populars
Segons els organitzadors, les ac·
tivitats culturals celebrades van as·
solir més d'un 60% de participació.
Entre els actes que van rebre més
bona valoració del públic assistent
van destacar els monòlegs històrics
i les activitats culturals de petit for·
mat. Les visites guiades a les termes
i als forns de Ca l’Arnau van ser les
que van concentrar més aﬂuència
de públic. | Red.
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Arenys de Mar acollirà un
espectacle de danses mexicanes

El grup és originari de Ciutat Madero, a l'estat de Tamaulipas.

Ajuntament d'Arenys de Mar

L'actuació forma part de les Jornades Internacionals
Folklòriques (JIF) de Catalunya
Les Jornades Internacionals
Folklòriques (JIF) de Catalunya,
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que organitza Adifolk i que se cele·
bren a diversos punts del territori,

han programat aquest any una de
les actuacions a Arenys de Mar.
El dissabte 8 de setembre, el
Ballet folklórico de Tamaulipas
actuarà al Teatre Principal i oferirà
un espectacle de música i danses
folklòriques mexicanes. D'altra
banda, a l'acte inaugural de les
JIF, el dia 6 de setembre a Calella,
hi participarà l'Esbart Maragall
ballant la dansa d'Arenys.
Units per la cultura
Arenys de Mar restableix així el
seu vincle amb Adifolk i les JIF,
que arriben a la seva 47a edició.
En l'organització hi ha implicats
una quinzena d'ajuntaments ca·
talans que fan possible la celebra·
ció simultània arreu de Catalunya
d'aquesta programació entre els
dies 6 i 15 de setembre. | Red.
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Maresme

Cria de dofí a Llavaneres.
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Cedida

Una cria de dofí cap
d'olla gris apareix a la
costa de Llavaneres
Finalment, els professionals del CRAM van haver
de sacrificar-la
El cap de setmana passat va aparèi·
xer a tocar de la platja de Sant Andreu
de Llavaneres una cria lactant de dofí,
concretament de l'espècie cap d'olla
gris, comuna al Mediterrani tot i que
encara no se'n coneix del tot la seva
distribució. El que fa particular aquesta
visita és que es tracta d'un cetaci típic
de les aigües obertes que viu entre 400
i 1.000 metres de profunditat. Per tant,
és molt estrany que s'apropi tant a la
costa. D'altra banda, en tractar·se en·
cara d'una cria molt jove, d'unes tres
setmanes o un mes segons veterinaris
del CRAM, també va crear alarmes el
fet que estigués sola.
La Fundació CRAM va apropar·se
a l'animal per rescatar·lo, però se·
gons informen, l'animal es trobava
molt feble, desorientat, deshidratat
i presentava dificultats en la respi·
ració. Finalment, després de més de
7 hores d'assistència, es va decidir
fer·li l'eutanàsia humanitària, ja que
l'alternativa de trobar·li un centre era
"gairebé impossible", hagués fet patir
la cria i les possibilitats de supervi·
vència eren escasses. | Red.
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Festa Major de Caldes d'Estrac.

Cedida

Més festes majors a la comarca:
Dosrius i Caldes d'Estrac
Els dos municipis acullen aquest cap de setmana
activitats culturals i esportives per a petits i grans
Festes: Redacció

Després de les festes majors de
Canyamars i de Can Massuet del
Far, arriba el torn de la Festa Major
de Dosrius. La celebració té lloc
des del 29 d'agost a l'1 de setem·
bre i inclou diverses activitats per
a tota mena de públics.
A partir de divendres 30 arriben
els plats forts de la festa, amb actes
com la holi party, la ruixada, els
correfocs o els concerts a càrrec
de bandes com Versión Imposible
o Titanium. Les activitats de cada
any tampoc no hi faltaran: la ba·
llada de sardanes, la plantada i la
cercavila de gegants, la xocolatada
infantil, el sopar a la fresca o les
havaneres.
Una de les grans novetats
d'aquesta edició ha estat la instal·
lació d’un Punt Lila per informar i
assessorar la ciutadania en la pre·
venció de situacions de violència
masclista o LGTBIfòbiques, així
com atendre i acompanyar les pos·
sibles víctimes d’agressions sexis·
tes perquè tothom pugui gaudir de

la festa amb seguretat, llibertat i
respecte. Podeu consultar tot el
programa al web de l'Ajuntament
de Dosrius.
La festa continua a Caldes
d'Estrac
Fins a l'11 de setembre, Caldes d'Es·
trac segueix celebrant la seva festa
major. Avui, dia 30 al vespre, el mu·
nicipi acollirà, a la Pèrgola de Can
Muntanyà, la Trobada de Jazz Bis, en
la qual participaran el Duet Lucas
Delgado i Rita Payés i OneFitsAll.
Per la seva banda, demà dissabte al
matí, l’Associació Aikido·Estrac or·
ganitzarà una classe oberta d’aikido
i, a la tarda, hi haurà la Masterclass
de Zumba i Funky, organitzada per
Sige Sports Caldetes. A partir de les
22 h, hi ha preparat l'espectacle te·
atral d'estiu "Tenors", una paròdia
dels concerts que els Tres Tenors van
fer arreu del món durant els anys 90.
Per últim, diumenge estan previs·
tos el Torneig de Petanca de Festa
Major i la Cantada d’Havaneres. Tots
els actes es poden consultar al web
del consistori. | Red.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

oficines, i més de 20 agents per gestionar el teu immoble

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
PLA D’EN BOET / PERAMÀS (Ref.: 325908)
Planta baixa, exterior de 75 metres, pocs veïns.
3 hab. (1 doble i 2 individuals), 1 bany complet
de 3 peces, fusteria d’alumini, calefacció, pati
interior de 7 metres. Per a entrar a viure. Zona
tranquil·la enjardinada i carrer per als vianants.

125.000 €

T

CENTRE / ESTACIÓ (Ref. 254622) Pis de 80m2
al centre, a 2 min. de l’estació de tren. 4 hab., 2
banys complets i ampli menjador amb sortida a
gran balcó. Calefacció i aire condicionat, fusteria
exterior d’alumini i terres de gres. Finca amb
ascensor i prop de tots els serveis.

165.000 €

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
CAN MASSUET (Ref. 319716)
TERRENY DE 900m2. 90 metres útils
distribuïts en 2 dormitoris, saló amb llar
de foc, menjador, cuina i bany. Possibilitat
de construir un altre planta més.

129.000€ Abans 142.000€

T

VIA EUROPA (Ref. 321733)
321733). Segona
planta amb ascensor i pàrquing. Consta
de 95m2 útils, 3 dorm. (2 dobles), dos
banys complets, cuina i saló-menjador.
Reformat i dues balconades. Tot exterior.

220.000€

T

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

8438

ARGENTONA (Ref. 326030)
Plaça de pàrquing inclosa.
Saló menjador, 4 dormitoris, cuina
independent, 2 lavabos, balcó i safareig.

135.000€ Abans 142.000€

T

CERDANYOLA SUD (Ref. 326976). Primer
pis amb terrassa. 3 dormitoris, cuina
independent, lavabo, balcó i safareig. En
avinguda principal.

75.000€ Abans 84.000€

T

NOVA OFICINA: Cirera-Molins, Riera de Cirera 16 · T. 687 453 993
ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

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

Tipus fix des de 1,65%, tipus variable des de Eur +0,75%

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Perfils
Eloi Martínez,

a la conquesta de
l’electrònica
Perfil: Berta Seijo

És impossible restar indiferent davant la caçadora blanca amb escorpí inclòs que llueix Ryan
Gosling a Drive. De la mateixa manera, costa
molt no deixar-se captivar per la banda sonora
d’aquest film de culte signat pel director danès
Nicolas Winding Refn. De fet, temes com Nightcall,
de Kavinsky, o Tick of the Clock, de Chromatics,
són els responsables que Eloi Martínez es llancés
a la piscina de la música electrònica a principis
del 2016. “Les cançons em van deixar bocabadat
i van marcar un punt d’inflexió en els meus interessos i gustos musicals”, afirma. I és que fins
aquell moment el rock era l’estil que ocupava el
seu temps lliure i la bateria, el seu instrument
predilecte. Aviat van arribar els sintetitzadors,
els experiments i els primers directes de Playback
Maracas. Poc temps després, la formació liderada
per Martínez i Álex Pérez ja ha tingut l’oportunitat
d’actuar a festivals de renom com el Primavera
Sound, el Sónar o el Tomavistas.

De YouTube a l'escena nacional
L'àlbum debut de Playback Maracas no va veure
la llum fins al 2018. “No hem seguit una trajectòria
convencional com a banda, ja que en el nostre cas
primer vam apostar per gravar les cançons en vídeo
i pujar-les a YouTube”, afirma Martínez.
El grup mai no va deixar d’ampliar el repertori amb
nous temes i dos anys després del seu naixement
va arribar el moment d’enregistrar l’òpera prima.
“Teníem ganes de provar alguna cosa diferent i per
això vam decidir col·laborar amb The Electronic Moon
Orchestra, formació amb la qual vam gravar el fals
directe a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles
el febrer del 2018”, recorda el mataroní.
El següent pas de Playback Maracas és mostrar
el seu treball fora de Catalunya i actuar en països
com França. A llarg termini, no els importaria gens
fer una visita a Sud-amèrica. Per ara ja es preparen
per a un concert que esperen amb ganes i “molta
il·lusió”: el del 20 de setembre al festival BAM 2019.

Dimitriy Levdanski

Laboratori de sons
Arquitecte de professió, Eloi Martínez assegura
que, ara per ara, els Playback Maracas no poden
viure de la música. "Treballem perquè arribi el
dia que puguem dedicar-nos exclusivament a
això i és per aquest motiu que estem muntant
un estudi de gravació a Argentona", assegura.
L'objectiu d'aquest projecte és crear un laboratori
de sons i músiques, un espai en el qual puguin
seguir experimentant i també fer de productors
d'altres bandes. I és que per a aquest mataroní
"els projectes interessants no escassegen a la
comarca, només cal trobar l'empenta i l'ajuda
necessàries per tirar-los endavant".

APUNTS
Defineix-te: Inquiet, sobretot en el que m’agrada.
Un disc per recomanar: 'It’s album time', de Todd
Terjes.
El teu fracàs preferit: La meva anterior banda,
The Black Rose Road, amb la qual vaig aprendre
i gaudir molt.
Un llibre: 'Cómo funciona la música', de David Byrne.
Un viatge: El Japó.
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T. 937 965 148

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

ES HORA DE
S
CON NOSOTER PROPIETARI@!
RO

5365

Ref. 2535
ZONA PLA
D'EN BOET:

1ER PISO CON ASCENSOR DE GRANDES
DIMENSIONES: Muy bien conservado, 4
hab. 2 dob., baño completo y aseo, gran
cocina office y galería, salón comedor de
€ 22m2, suelos de gres. (C.E. EN TRÁMITE).

T

159.000
Ref. 4546

T

ZONA
CERDANYOLA

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

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).

OCASIÓN!
PISO
REFORMADO

Consta de 3 hab. (2 dobles), cocina fórmica blanca con galería anexa, un baño
completo con ducha, exteriores aluminio,
muy bien conservado. (C.E. en trámite).

119.000€

Ref. 2537
ZONA
EIXAMPLE:

Ref. 4528
PISO EN EXCLUSIVA PARA NUESTROS
T
CLIENTES: PK incl. y ascensor, 3 hab.
ZONA Mª
(1 doble), 2 baños, cocina ofﬁce, salón
AUXILIADORA:
:
com., balcón exterior, calefac, zona servi- DESDE
€ cios y bien comunicada. (C.E. EN TRÁMITE).
€

T

187.000

145.000

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

EXCELENTES PISOS DE OBRA NUEVA:

De 2 y 3 dormitorios con acabados de
1ª calidad, pisos totalmente exteriores,
a.acond. con bomba de calor. Pregunte y
le informaremos.(C.E. EN TRÁMITE).

937 965 148
28/8/19 16:10

4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Cerdanyola

192.260 €

MATARÓ - Peramàs

225.750 €

PIS EN EXCLUSIVA TOTALMENT EQUIPAT!

PIS D’AMPLES ESPAIS MOLT BEN SITUAT!

60m², 2 habitacions, bany complet, saló-menjador, cuina independent, balcó amb toldos motoritzats, calefacció, aa/cc, terres
de parquet, mosquiteres, ascensor... Tot exterior!!! T 151620

110m², 4 habitacions, 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó
terrassa 15m², zona de safareig, calefacció, aa/cc, tancaments
d’alumini, pàrquing, ascensor. Per entrar a viure!! T 151635

MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

305.708 €

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA SUPERIOR DE 40M2!
175m², 3 habitacions, 2 banys, cuina oﬃce, saló-menjador,
balcó, calefacció, terres de parquet, pàrquing, traster, ascensor... Totalment exterior!!! T 151623

[EN
TRÀMIT]

[EN
TRÀMIT]

LLAVANERES - Can Sans

197.260 €

MATARÓ - El Rengle

375.000 €

PIS COMPLETAMENT REFORMAT EN IMMILLORABLE SITUACIÓ!

GRAN NAU INDUSTRIAL EN PERFECTE ESTAT!

92m², 3 habitacions, 2 banys, cuina indep., saló-menjador, balcó,
calefacció, terres parquet, tancaments d’alumini doble vidre, piscina comunitària, pàrquing... 5 min. estació i platja!!! T 410329

422m². Planta baixa. Zona d’oficines, bany, magatzem, serveis
d’alta, alarmes... Nau molt polivalent i funcional en perfecte estat.
Molta lluminositat exterior. Excel·lent comunicació!!!! T 750028
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al

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

MATARÓ - Rocablanca

info@ﬁnquescastella.com
www.ﬁnquescastella.com

93 757 83 83

750 €

PIS SEMI NOU LLEST PER ENTRAR A VIURE!
Consta de 85m², 3 habit., 2 banys, cuina independent, saló-menjador, balcó, bugaderia, armaris encastats, aa/cc, calefacció, ascensor... PÀRQUING OPCIONAL!!! T 151622

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Cerdanyola

675 €

PIS MOLT BEN SITUAT A PROP DE COMERÇOS I ESCOLES

CABRILS - Centre

750 €

PIS MOLT BEN SITUAT AL CENTRE DE LA VILA!
Quart pis sense ascensor. Consta de 80m², 4 habitacions, 1
bany, cuina oﬃce, saló-menjador, balcó de 10m², els terres porcellànics... En una immillorable situació!!! T 110740

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!

60m², 3 habitacions, 1 bany, cuina office, saló-menjador, terres de 125m2, servei, subministraments de llum i aigua, aparador, pergres, aa/cc, tancaments d’alumini, llums led, etc... Perfectament siana elèctrica... pròxim a la Plaça de Cuba i a la Plaça de les Tereses. Façana de 4,5m. Immillorable situació!!! T 303085
comunicat. És ideal per a una petita família!!! T 110715
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