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MATARÓ
REPETEIX CURS
Projectes com el nou edifici de Les Cinc Sénies
o la consolidació dels dos instituts escola
encara són assignatures pendents

especial
TORNADA A
L'ESCOLA
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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

BONA COMPRA!

ATENCIÓ AL PREU!

REALMENT IMPECABLE!

Ref. 13031 ELS MOLINS: Últim pis ben situat
en carrer tranquil. Alt, exterior i boniques vistes
Distribució quadrada. 65m2 gairebé sense passadissos, 3 dormitoris (2 dobles). Saló menjador lluminós. Balcó. Cuina conservada. Bany amb dutxa.
Pis en bon estat. Excel·lent estat per preu i zona!!

Ref. 13013 COSTAT AVG. PERÚ: En un dels principals carrers de la zona. 1r pis àmplies mesures.
86 m2. 4 dormit (2 dobles). Salón 22m2. Balcón
exterior. Cuina en bon estat. Galeria 10 m2. Baño
reformat. Calefacció. Probablement de les millors
ocasions del moment!!

T 82.000€

DE LES MILLORS ZONES DE LA
CIUTAT!
Ref. 13028 CENTRE/VALLDEMIA: Habitatge tot
reformat, de qualitat. En 2 nivells. Apartam 50m2
molt lluminós. Perfecte com a 1r habitatge, dormit.
amb armaris encastats nivell inferior: saló menjador.
cuina office. Grans finestrals. Bany amb dutxa.

F

145.000€

T 115.000€

F

109.000€

BON PIS!

A LA MILLOR ZONA DEL BARRI!

Ref. 13030 CERDANYOLA NORD: Costat
col·legis, transports públics i fàcil accés autopistes. Habitatge 97m2 amb ascensor, carrer tranquil. Saló menjador 20m2. Balcó bones mesures.
Cuina bon estat. Pati 12m2. 3 dormit (2 dobl).
Bany complet. Calefacció. Fust. faig. Ext. alumini.

Ref. 13022 LA LLÀNTIA: Davant bonic parc i
amb vistes privilegiades. Bon pis 95m2. 3 dormit.
dobles. Saló menjador lluminós. Terrasseta 6m2.
Cuina reformada. Imatge perfecta. Bany. Calefacció. A/c. Terres gres. Perfecte estat!

T

156.000€

IDEAL PER A GRANS FAMÍLIES!

DIFÍCILMENT COMPARABLE!

Ref. 13034 CENTRE/EIXAMPLE/ C. ST. CUGAT:
Habitatge molt exclusiu i singular, sostres alts,
terres de mosaic hidràulic original perfecte estat.
1r pis amb només un veí en planta baixa. 89 m2,
4 dormit. Saló menj. 22m2 amb terrasseta 15m2.
Cuina i bany per reformar. Pis amb encant!

Ref. 13024 RONDES/RD. CERVANTES: Pis
a 5 min. platja. 97m2, excel·lent imatge. Reformat, lluminós, bona distribució. Vistes. Saló
menj. 36m2. Cuina equipada. Galeria. 3 dormitoris. 2 banys complets. Parquet. Aire Condicionat. Possibilitat pàrquing.

T 175.000€

Ref. 13036 CENTRE- ELS ÀLAMS: Situat en
zona molt tranquil·la i alhora cèntrica, Pis alt en
finca amb ascensor. La seva distribució interior
fa que aquest habitatge sigui acollidora i lluminosa. Està en perfecte estat sense necessitat
de reformes. 3 dormitoris. Saló menjador ampliable. Balcó assolellat. Cuina reformada. Bany
amb dutxa. Calefacció.

T 190.000€

T

169.000€

PLANTA BAIXA AMB PATI!

Ref. 13035 CENTRE/COSTAT JUTJATS: A
prop pl. Sta. Anna, estació i platja. Planta Baixa
amb gran terrassa a nivell 63 m2 Recent edificació. Pràctic i funcional. 2 dormit. Saló menj.
25m2. Cocina quadrada. Bany complet. Sala polivalent dividida en 2 Habitacions / estades més.
Calefacció. Possibilitat pàrquing (opcional).

T

215.000€

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

Aquí tens
casa teva

Lloguers a partir de

685 €/mes*
(inclou plaça d’aparcament)

a MATARÓ - EL RENGLE
Habitatges situats al
passeig de la Marina, 142

· Habitatges d’1 i 2 habitacions, amb plaça d’aparcament inclosa
· Superfície útil d’entre 48 i 64 m²
· Contracte de lloguer inicial de 7 anys

Presentació de sol·licituds a partir del 9-9-2019.
Adjudicació per ordre de presentació de sol·licituds.

*Consulta’n les condicions i presenta una sol.licitud a www.obrasociallacaixa.org/
programahabitatge o truca al 900 101 616.
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Davant de tot
El plaer o el malson
de la solitud
Opinió: Berta Seijo

Un dels fets que anticipen l’adeu a la infància és quan els teus
pares et deixen sortir al carrer sol per primera vegada. Tant se val
quin sigui el pretext: anar a comprar el pa, reunir-te amb els amics
o fer camí cap a l’escola. La decisió ja està presa i et sents una mica
més gran i, per què no, lliure i capaç de fer la teva.
Quan superes l’adolescència aquest privilegi va a més i alhora et
converteix en únic responsable dels teus èxits i fracassos. A algunes persones aquesta situació els produeix vertigen, mentre que
altres consideren que poder decidir de manera individual el què
i el com en cada moment i sense donar explicacions és un avantatge al qual no estan disposats a renunciar per res ni per ningú.
Sempre, però, hi ha un terme mitjà. De fet, crec que aprendre a
estar sols és una assignatura que tots hem d’aprovar tard o d’hora.
Tothom hauria de viure sol en algun moment de la seva vida, fer
un viatge pel seu compte o reservar-se unes hores a la setmana
per posar les seves idees i pensaments en ordre. Lluny de voler
dedicar-me al coaching emocional, tot són recomanacions de les
quals jo també hauria de prendre nota.
Ara bé, una altra història és la solitud no escollida, una epidèmia
que cada vegada es cobra més víctimes arreu del món i que està
associada a malalties com la depressió, l'ansietat o la demència.
Prova d’això és que, des del 2018, el govern britànic ja té un departament que s’encarrega d’aquesta problemàtica, que afecta
nou milions de persones al Regne Unit, la majoria de les quals
superen els 65 anys.
La classe política japonesa també hauria d’engegar una iniciativa
similar. I és que actualment el país asiàtic afronta una onada de
delictes comesos per gent gran. No parlem de criminals perillosos, sinó de persones que infringeixen la llei per escapar durant
una temporada de la solitud (entre reixes almenys poden parlar
amb algú) i la pobresa (de mitjana, les seves pensions de jubilació no superen els 600 euros). Queda clar que estar sol no sempre
és un plaer.
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UN FESTIVAL PER A LA
CANALLA
APLAUDIT: Els dies 14 i 15 de setembre, Mataró acollirà el nou festival familiar (i gratuït) Tral·larí, amb
grups d'èxit entre els més petits
com El Pot Petit o Xiula.

PROJECTE PENDENT
CASTIGAT: Arrenca el nou curs i
el nou edifici de l'institut de Les
Cinc Sénies encara no té data de
construcció tot i el compromís per
part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

L’ENQUESTA

Què portes pitjor: la pujada
de gener o de setembre?
30,6 % Gener
69,4 % Setembre

LA PREGUNTA

Creus que les vacances
escolars són massa
llargues?
VOTA L'ENQUESTA A:
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Les portades

Foto antiga

La Diada de 1983

De fa 25 anys

ACM. Diada Nacional de Catalunya. 11.09.1983.

No va ser fins al 1980 que el
Parlament va declarar la diada de
l'11 de Setembre festa nacional
de Catalunya. Tres anys després,
Convergència Democràtica de
Catalunya es negava a dur a terme una manifestació unitària a
Barcelona, i cada partit celebrava
aquesta jornada a la seva manera.
Tot plegat, una situació ben diferent de la que es viu últimament

per aquestes dates al territori.
A Mataró, l'any 1983 el socialista Manuel Mas era l'alcalde del
municipi. L'economista i polític
català va ser, com es pot veure en
aquesta fotografia cedida per l'Arxiu Comarcal del Maresme, l'encarregat de realitzar la tradicional
ofrena floral al monument a Rafael
de Casanova.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 12 al 18 de setembre de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1640

SANT TORNEM-HI
La tornada a l’escola ve marcada pel conflicte del menjador del Camí del Mig
i els dubtes sobre la planificació escolar de la ciutat
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De fa 5 anys
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Estrena una cuina moderna
amb disseny italià

Aprofita tot l’espai de casa amb una cuina modular personalitzada
i amb les últimes tecnologies

Doimo Cucine

Més de 26 anys fent reformes

Som distribuïdors oficials del fabricant de
mobles de cuina Doimo Cucine, del Grup
Doimo, líder en el sector del moble.

Farem la reforma de la teva cuina
de forma ràpida i amb el disseny
que sempre has somiat.

• Cuines modulars elegants amb la
màxima qualitat i tecnologia
• Nombrosos dissenys i variants
• Fem la teva cuina, 100%
adaptada al teu gust i espai

Vine a veure la nostra exposició a Mataró:
Ronda Països Catalans, 39 · Can Soleret.

T’hi esperem!
www.amidacocinas.com
amida@amidacocinas.com
93 799 99 95

Daniel Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Nou curs, mateixes demandes
La consolidació dels dos instituts escola i la construcció del nou edifici de Les Cinc Sénies
marquen l’agenda d'una tornada a l'escola amb 19.004 alumnes inscrits
Educació: Berta Seijo

El regidor d’Educació, Miquel
Àngel Vadell, va presentar dimarts al matí les principals xifres
i novetats del curs escolar que tot
just comença. Un total de 19.004
alumnes de P3 a 4t d’ESO seran els
protagonistes d’un any que tindrà
176 dies lectius i durant el qual la

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Educacio 1882.indd 2

comunitat educativa local no abaixarà la guàrdia.
I és que en el llistat d’assignatures pendents encara s’arrosseguen qüestions com la construcció del nou edifici de l’institut Les
Cinc Sénies; la consolidació, amb
més personal i recursos, dels instituts escola Àngela Bransuela i
Mar Mediterrània, o la creació d’un

centre de formació professional proper al TecnoCampus.
Nova cuina central a El Tabalet
Els primers a començar el curs 20192020 a Mataró seran els 810 infants
matriculats a les nou escoles bressol
municipals, que ho faran el pròxim
9 de setembre. Tanmateix, encara
queden 55 places vacants i és per

4/9/19 16:30
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D. Ferrer

Encara queden
55 places vacants
a les escoles bressol
de la ciutat
això que la matrícula es mantindrà
oberta fins al novembre.
Com a novetat, Vadell va explicar que s’ha reformat la cuina de
l’escola bressol El Tabalet, que ja
està a punt per entrar en funcionament i substituir la de Joan
Coromines. D’aquesta manera,
l’equipament esdevindrà una de
les cuines centrals (juntament amb
la de La Riereta) que donen servei
a totes les altres escoles bressol.
Per la seva banda, el centre de La
Llàntia oferirà per primera vegada
servei de menjador a les famílies
que ho sol·licitin.
Una línia menys a P3
El 12 de setembre és la data d’inici
de curs per als alumnes de segon
cicle d’educació infantil, primària,
secundària obligatòria, batxillerat
i cicles formatius de grau mitjà.
Segons va informar el regidor,
en el tram d’educació infantil i primària s’esperen un total de 12.906
alumnes. En aquest grup també
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La nova cuina central de les escoles bressol estarà ubicada a El Tabalet.

estan inclosos els 1.221 infants
que tot just comencen el seu primer any d’escolarització i que es
troben repartits en 55 grups: 32 de
col·legis públics i 23 de concertats.
En aquest sentit, un dels fets rellevants és que s’ha eliminat una
de les línies de P3 de l’escola Pia
Santa Anna.
Quant a horaris, els centres
de Cirera, Germanes Bertomeu,
Rocafonda, Torre Llauder i Mar
Mediterrània mantindran la sisena
hora. Pel que fa a les beques menjador, el consistori preveu actuar
com en anys anteriors i avançar els
pagaments a les famílies abans de
rebre els ingressos corresponents
del Departament d’Ensenyament.

D. Ferrer

A P3, les ràtios són de
23 alumnes per aula
als centres públics
i de 21,1 als concertats
Escola Joan Coromines: una
seu (encara) provisional
“Les infraestructures de l’escola Joan
Coromines ja no donen un servei
que garanteixi la qualitat educativa
del centre al 100%”, va voler remarcar
Vadell. Malgrat això, el projecte de
construcció d’un nou edifici encara
no té data, i les demandes i queixes
de les famílies persisteixen. Per ara,
l'Ajuntament ja ha posat a disposició
del Departament d'Ensenyament de
la Generalitat un solar de 4.200 metres

4/9/19 16:30

Ciutat

Els horaris
Tots els instituts públics
faran jornada intensiva,
encara que en el cas de
l'institut escola Àngela
Bransuela hi haurà dos
dies d’horari partit
quadrats, situat just davant de Can
Gassol, i que està a l’espera d’una
determinació per part del Govern.
La secundària a Mataró, tot
un repte
Aquest any, l’Ajuntament de Mataró
ha reforçat els grups de 1r d’ESO amb
dues línies més (una a l’Alexandre
Satorras i una altra a Laia l’Arquera). En total hi ha 55 grups (29 en
centres públics i 26 en concertats)
i 1.495 alumnes.
L’educació secundària, que aplega
un total de 6.098 estudiants, tornarà
a ser tot un repte per al consistori.
En primer lloc, per la complicada
situació que viuen els dos instituts
escola de la ciutat, Àngela Bransuela
i Mar Mediterrània, que tot just celebren el seu primer aniversari. “Som
conscients que els dos centres necessiten més recursos i personal, i
és per això que vam transmetre a la

Vadell va insistir en la necessitat del nou edifici de l'institut Les Cinc Sénies.

Generalitat l’angoixa de les famílies”,
va explicar Vadell. El regidor s’ha
compromès a fer-ne un seguiment
i ha fixat com a objectiu aconseguir
la creació d’un claustre únic. “Fins
ara hi ha hagut una molt bona cohesió entre els responsables de primària i secundària, i creiem que és
un projecte complex que a la llarga
pot funcionar molt bé”, va afegir.
Un altre dels deures pendents
del municipi és la construcció de

Sant Antoni, 79
cantonada avda. Maresme
930 133 771
academy@wakeful.es
wakefulacademy.es

D. Ferrer

l’edifici definitiu de l’institut Les
Cinc Sénies. Aquest és el tercer any
consecutiu que els seus alumnes
hauran de cursar els estudis en mòduls prefabricats, una problemàtica
que el regidor posa sobre la taula
en cada trobada amb el conseller
d’Ensenyament. “La Generalitat
es va comprometre a tenir a punt
l’equipament quatre anys després
de la seva posada en marxa. Ja en
portem dos i un centre així no es

S'OBRE SELECCIÓ DE PERSONAL
PER A COBRIR DIVERSES
VACANTS DE:
AUXILIARS DE SERVEI
CONTROLADORS D'ACCÉS
VIGILANTS DE SEGURETAT

PROPERS CURSOS
CONTROLADOR
D’ACCÉS
50€
(Reserva) + 219€

T 930 133 771

DEA
(suport vital bàsic)

79€ Pagament únic

(Paga'ls còmodament o fins i tot treballant amb nosaltres)
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Centre de formació habilitat pel
Departament d’Interior

VIGILANT
DE SEGURETAT
100€
(Reserva) + 359€
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construeix en un parell de dies”,
denuncia Vadell. Mentrestant, la
valoració del model educatiu de
Les Cinc Sénies, l’únic institut de la
ciutat que treballa per projectes i no
per assignatures, és molt positiva.
“Funciona molt bé i prova d’això
és que la demanda de places va en
augment”, va afirmar.
Més a prop d'un centre de FP
a la ciutat?
Tot i que els cicles formatius de grau
mitjà arrenquen el 12 de setembre,
els alumnes de cicles formatius de
grau superior i les escoles d’adults

no ho faran fins al 18 de setembre.
Com a novetat, l’institut municipal Miquel Biada estrena un nou
Programa de Formació Inicial de
Jardineria amb la col·laboració de
la Secció de Jardineria i el Viver
Municipal de l’Ajuntament de
Mataró. A aquest se li suma un nou
cicle formatiu de grau mitjà de carrosseria, impartit en el mateix centre.
“Ens preocupa l’elevat índex d’atur
juvenil que hi ha a Mataró i per això
vam crear a finals del 2017 una
Secretaria Tècnica de la Formació
Professional”, va recordar Vadell,
que va fer una valoració positiva de

No volem desaprofitar
l'oportunitat de tenir
un institut de formació
professional a Mataró"
Miquel Àngel Vadell

la iniciativa. Alhora, però, el regidor
desitja que el projecte del nou centre
de formació professional proper al
TecnoCampus pugui tirar endavant.
“Durant els últims anys hem notat
un increment del nombre d’alumnes
que aposten per l’FP, i és important
no desaprofitar aquesta oportunitat”,
va explicar. | B.S.

Extraescolars assequibles en una
segona edició de Mataró Educa+
El regidor va deixar clara la intenció del consistori de seguir apostant pel programa d’activitats extraescolars Mataró Educa+, que ja
va per la segona edició. Es tracta d’una iniciativa en la qual hi han
participat 234 alumnes i que s’ha dut a terme només en el barri de
Cerdanyola. “El nostre objectiu és estudiar la implementació del
programa a la zona de Rocafonda de cara al curs 2020-2021”, va
afirmar Vadell.
Tot i que Mataró Educa+ va adreçat a famílies en situació de vulnerabilitat, el programa engloba un conjunt d’activitats esportives
i culturals per a tots els nens i nenes d’entre 3 i 14 anys. “No hi ha
establert cap criteri; qualsevol infant s’hi pot apuntar i l’Ajuntament
finança el 50% del cost del curs”, va aclarir, en aquest sentit, el
regidor d'Educació.

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

670 053 959
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Comencen les obres de millora
del Parc del Nord

Els marcadors: la tècnica dels lladres per
localitzar pisos buits

Les obres del Parc del Nord tenen un període previst de tres mesos.

Exemple de marcador.

Cedida

Es crearan noves escales i zones d’estada i es milloraran
les vistes eliminant arbustos a la zona del camp de futbol
L’Ajuntament va engegar la setmana passada les obres de millora
del Parc del Nord, que permetran
reordenar aquesta zona verda del
barri de Vista Alegre.

El Parc del Nord ocupa 29.224 m2 i està
situat entre els carrers
d’Almeria i de Salvador Espriu. L’espai
verd acull a l'interior
el Centre Social Carrer
d’Almeria i el Camp Municipal de Futbol Vista
Alegre-Els Molins.
Les obres tenen per objectiu reordenar els itineraris i millorar la
connectivitat del parc. La plaça
d’accés des de la ronda de Sant
Oleguer es configurarà de nou situant-la a una cota lleugerament
inferior a l’actual i creant una zona
d’estada amb bancs adaptats a la
topografia. L’espai es connectarà
mitjançant escales formades per
travesses de fusta amb la rampa
de formigó que dona al carrer d’Almeria, amb el centre social i amb
el camp de futbol.
L’àrea perimetral del camp de
futbol s’ampliarà de 2 a 2,5 m,

Tot 5 Ciutat.indd 2

s’eliminaran les plantes arbustives per millorar les vistes i es
reubicaran els bancs que ja hi ha.
El drenatge en aquest punt es millorarà amb una canalització de
grava que finalitzarà en un mur de
gabions per retenir el terreny. Al
costat oest del camp s’instal·larà
una barana de fusta com a element
de protecció.
El projecte de millora el durà a terme l’empresa Drim Medi Ambient,
SL per encàrrec de l’Ajuntament
i tindran un pressupost d’adjudicació de 123.752,44€ (IVA inclòs).
Mentre durin les obres, que tenen
un termini d’execució de tres mesos, quedaran afectades les places
d’estacionament que hi ha a la part
inferior del parc, a tocar de la ronda
de Sant Oleguer.
Altres modificacions
Paral·lelament a la realització
d’aquest projecte de millora, l’Ajuntament té previst ubicar a dins de
la zona verda un nou parc urbà de
salut amb aparells de gimnàstica
per a la gent gran. Així mateix, es
revisarà l’enllumenat de l’entorn per
detectar i eliminar zones fosques
que poden generar inseguretat als
ciutadans. | Red.

Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra
alerten de l'augment de
casos de robatori amb
aquest 'modus operandi'
Petits trossos de plàstic, de paper,
fils de silicona o cintes adhesives són
alguns dels objectes que utilitzen els
lladres per saber si un pis està buit i
entrar-hi a robar. Són peces gairebé
invisibles que es col·loquen entre el
marc i la porta d’entrada del pis. Si al
cap d'un o dos dies el marcador continua al seu lloc, els lladres confirmen
que no hi ha ningú al pis i que poden
entrar a robar-hi amb més facilitat.
Els Mossos d'Esquadra han alertat
que els robatoris a domicilis amb l'ús
d'aquest mètode de localització de
pisos buits ha augmentat a la regió
Metropolitana Nord i que actualment
hi ha diverses investigacions de casos
amb aquest 'modus operandi'.
Tot i això, informen que els robatoris amb força a domicilis han experimentat un descens gràcies a l'ajut
de la ciutadania i al treball intensiu
dels Mossos. Segons dades del cos
de policia, entre el primer semestre d'aquest any i el del 2018 hi ha
hagut una tendència a la baixa de
gairebé un 3% a la regió i d'un 5% a
tot Catalunya. També recorden, però,
que davant de la detecció d'un cas
delictiu, cal avisar els agents i evitar
cap enfrontament. | Red.
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Diada Nacional de Catalunya
Mataró 2019
Dissabte 7

Ballada de sardanes

Dijous 12
Conferència

A càrrec de la Cobla Premià.

“Els valors en joc
durant el Procés català”

Ho organitza: Federació d’Entitats Sardanistes
i Dansa Tradicional de Mataró

19 h al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Mataró (La Riera, 48)

19 h a la Plaça de Santa Anna

Dimecres 11

Ofrena Floral a
Rafael Casanova
10.30 h a la Plaça de Rafael Casanova

Amb l’actuació del Cor Madrigalista
de Mataró i de l’Esbart Dansaire
Mestres del Gai Saber.
Ho organitza: Ajuntament de Mataró

A càrrec del Dr. Ferran Sáez Mateu,
escriptor i professor de
la Universitat Ramon Llull.
Ho organitzen: Ajuntament de Mataró
i Òmnium Cultural

WWW.MATARO.CAT
Tel. d’atenció ciutadana: 010*
Ajuntament de Mataro
@matarocat
* Des de fora de Mataró:
807 117 010. Preu segons
operador. De 8 a 19 h, de dilluns
a divendres, excepte festius
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Tornada a
l'escola
Arrenca un altre curs ple de reptes
i il·lusions per als petits, i la tornada a la
normalitat per a les famílies.

escola
d’anglès
PLAÇA DE LES TERESES 25

Tel. 93 790 84 52
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Com iniciar el nou
curs i no deixar-hi la
pell?
Fem un recull dels millors consells perquè les energies i la paciència de les
famílies no decaiguin aquests dies.
Setembre és tot un repte per a moltes famílies, el
moment en què han de posar a prova la seva paciència i capacitat de convicció amb els més petits. I és
que, encara que sembli mentida, els infants també
poden patir un trastorn postvacances que es manifesta, sobretot, amb canvis d'humor i cansament.

Per evitar aquests efectes secundaris, fruit de tres mesos de diversió a dojo, els experts aconsellen introduir
alguns hàbits en la rutina dels nens un parell de setmanes abans d'engegar el curs.
En primer lloc, és imprescindible tornar a regular
les hores de son. L'objectiu és aconseguir que tinguin
la necessitat d'anar a dormir aviat i de llevar-se sense
despertador. És igualment important seguir una alimentació saludable, que allunyi tota la família dels excessos de l'estiu, i programar els àpats a hores raonables.

D'altra banda, un truc que funciona amb la canalla és
reintroduir-los en la dinàmica de la tornada a l'escola:
anar amb ells a comprar el material, organitzar trobades amb els amics de classe abans del 12 de setembre,
o recordar-los experiències positives del curs passat.

És imprescindible tornar a regular
les hores de son dels nens, així com
recuperar una dieta saludable
després dels excessos de l'estiu.

CURSOS SUBVENCIONATS - setembre / desembre 2019
Analítica Web i pla de màrqueting digital
Posicionament web SEO/SEM
Xarxes socials
Comptabilitat avançada
Nòmines i Seguretat Social
Tècniques de Coaching
Gamificació: aplicació a les empreses
Mindfulness

Lideratge d’equips
Habilitats directives
Tècniques de negociació
Confecció de prototips
Patronatge per ordinador
Disseny de moda: Photoshop i Illustrator
Innovació en materials i teixits
Estampació digital tèxtil.

Per a més informació consulteu la nostra pàgina web
http://formacion.eurecat.org/ o al telèfon 93 741 91 00
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L'odre com a fòrmula
de benestar
Tornada a la rutina després de les
vacances d'estiu
Ordre: Imma Farré

Dit d'aquesta manera, "tornada a la rutina", pot
sonar un pèl negatiu, però no té perquè ser així, ja
que la rutina ens és necessària i, en molts casos, fins
i tot desitjada.
Després de les vacances, tant petits com grans tornem
carregats d'energia i amb un munt de propòsits. A vegades
aquesta llista de propòsits resulta ser força llarga i, fins i

tot, poc ajustada a la nostra realitat. Això ens provoca cert
estrès davant el repte de reprendre el nou curs.
Perquè tornar a la rutina sigui una activitat reconfortant i més productiva, ens serà molt útil fer un balanç
del curs anterior per veure com va anar, valorar allò
que ja no és tan necessari i també el que a partir d'ara
sí que ho serà.

Ordenar-nos físicament i mentalment
El primer desafiament que ens trobem en arribar a casa
després de les vacances és l'espai en si, la nostra llar.
Fins i tot la podem arribar a trobar diferent i distant els
primers dies d'estar-nos-hi.
Així doncs, centrar-nos a treballar en el nostre espai com
a punt de partida per organitzar-nos de manera gradual

00 Tornada a l'escola.indd 4

per al nou curs ens ajudarà a guanyar confiança, a viure
amb el que realment necessitem i a sentir-nos millor.
En ordenar el nostre espai físic, automàticament ens
ordenarem mentalment i podrem veure amb més claredat quines coses són essencials per a nosaltres i quines
no ho són tant, cosa que aportarà un millor benestar i
equilibri a la nostra vida.
El fet de tenir una casa ordenada, amb les coses que
realment ens són importants, i ben organitzada, segons
les nostres necessitats, farà que el nostre espai sigui
un lloc on sempre volem tornar i que la convivència
amb els nostres familiars siguin del tot satisfactòria i
molt més gratificant.
Començar en un entorn ordenat, organitzat i bonic,
ens ajudarà a convertir la nostra tornada en un acte de
benestar personal i familiar. | I.F.
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La importància de la
rutina en els infants
Tenir una rutina i uns hàbits establerts
proporciona un ambient més segur, molt
important durant l'època de creixement
i desenvolupament personal que és la infància. D'aquesta manera, establir un ordre
facilitarà l'aprenentatge i ajudarà a fer que
els nens creixin més segurs, organitzats i
responsables, i evitarà possibles problemes
de conducta quan siguin joves i adults.
Des de rentar-se les dents després de cada àpat fins
a establir unes hores d'estudi: inculcar una rutina
als infants farà que de grans siguin més organitzats
i disciplinats. Per això és necessari que pares i mares organitzin horaris amb hàbits i activitats que,
una vegada l'infant hagi interioritzat, realitzarà de
manera més segura i gairebé inconscient. Com més
aviat es comenci, més fàcil serà que els hàbits passin a formar part de la seva vida quotidiana. D'altra
banda, si deixem que adquireixin mals hàbits, seran
més difícils de modificar.
Com començar amb la rutina

La rutina diària és per als infants el
que són les parets per a una casa.”
Rudolf Dreikurs (psiquiatra i educador)

Com amb la majoria de les coses, cal començar a poc
a poc i amb coses senzilles, com recollir les joguines

en un calaix o rentar-se les mans abans de menjar.
De mica en mica, a mesura que vagin interioritzant
els hàbits i veiem que l'infant va madurant, es poden
anar afegint altres tasques i incrementar-ne la complexitat. És essencial, però, que cada activitat tingui
una raó de ser. S'ha d'explicar als infants per què és
important aquella activitat, perquè entengui que l'ha
de fer. I evidentment, els adults som els primers que
haurem de complir-les o perdrem la credibilitat davant del fet en qüestió. La millor manera d'ensenyar
és amb l'exemple.

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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Activitats extraescolars
A l'hora de planificar la rutina per al nou any acadèmic
no poden faltar les activitats extraescolars. Per als
més petits, són una oportunitat per adquirir valors
i coneixements que moltes vegades no es treballen
a l'escola, alhora que s'entretenen i es diverteixen. I
d'altra banda, també se'n beneficien els adults, que
tenen més temps per a ells o per fer les coses que
necessitin.

Els primers horaris que cal fixar són el d'alimentació,
higiene i son. Més endavant, quan es tracta d'infants
en edat escolar, prenen molta importància les rutines
d'estudi i descans. Establir un temps cada dia per dedicar-lo als deures o a llegir, i també a jugar és bàsic.
Totes les estones són importants, i no pot haver-hi
una sense l'altra.

Grans beneficis
Si un infant interioritza segons quines tasques o activitats
i les fa sense necessitat que ningú hagi de demanar-li-ho,
fa que en l'ambient familiar desaparegui la imposició i, per
tant, s'eliminen possibles discussions o l'oposició a fer alguna cosa. A més, fa que el nen se senti més independent
i adquireixi més responsabilitats, cosa que afavoreix el
desenvolupament de la seva autonomia. D'altra banda,
saber quina activitat s'ha de fer a continuació ajuda a reduir
l'estrès i a centrar l'atenció en una tasca específica. | Red.
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D'activitats n'hi ha moltes, i fins i tot poden combinar-se entre elles, però és important no sobrecarregar
els infants, o això farà que se'n cansin o, pitjor, que se
saturin o sorgeixi l'estrès infantil, cada vegada més
freqüent a més llars. Les activitats extraescolars són
beneficioses per als infants, però cal no abusar-ne i
s'ha de prioritzar sempre els interessos dels menors;
que l'objectiu no sigui la simple conciliació familiar
de pares i mares.
Els tipus d'activitats podrien dividir-se en tres tipus:
esportives, creatives i acadèmiques. L'important
a l'hora de fer la tria és que l'infant se senti a gust
amb el que fa i que hi vagi motivat. Per això, hem
d'escoltar-los i entendre què els agrada. Els esports
són ideals per al treball en equip, la coordinació i
l'exercici físic, però també hi entren en alguns l'atenció
i la capacitat de concentració. Pel que fa a les arts, en
formen part tant la música, com el teatre o les arts
escèniques, molt beneficioses a l'hora de treballar la
timidesa i el desenvolupament personal. Per últim,
també hi ha les activitats que ajuden a reforçar el
coneixement dels infants, sigui amb l'estudi d'una
llengua estrangera o amb una activitat que estimuli
el seu aprenentatge.
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Global English
amplia la seva oferta
formativa

El nou curs inclou classes
de reforç, aula d'estudi i
altres tallers
A Global English iniciem el nou
curs amb novetats i ens agradaria
compartir-les amb vosaltres, per
això us convidem a provar la nova
oferta formativa, en què incloem
classes de reforç, aula d'estudi,
tallers de tècniques i habilitats
d'estudi, etc. Podeu venir a informar-vos personalment a les nostres instal·lacions de la Riera, 177.

El mètode
A Global English
tenim el 100%
d'aprovats en tots els
examens oficials de
Cambridge
Continuem implementant el mètode Global English d'aprenentatge
de l'anglès en el qual tenim el 100%
d'aprovats en tots els exàmens oficials de Cambridge, ampliant a altres exàmens oficials també molt
reconeguts com TOEFL, IELTS, etc.
Des de Global English, us desitgem
un bon curs 2019-2020!
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Quant et gastes en la
tornada a l'escola?
Llapis de colors, llibretes, motxilla,
llibres de text i roba per estrenar. La
pujada de setembre és feixuga, especialment per a les famílies nombroses.

D'altra banda, si ens fixem en l'etapa escolar, esbrinarem que els cursos d'educació primària (de
primer a sisè) és el tram més costós per als pares,
que han d'abonar una mitjana de 1.332 euros per
any si es tracta d'un centre públic. A continuació,
trobem educació infantil, amb despeses que arriben
als 1.141 euros per any; educació secundària, els 995
euros per any, i batxillerat, els 948 euros per any.

Segons les últimes dades de l'Organització
de Consumidor i Usuaris (OCU), durant el curs
2019-2020 les famílies gastaran de mitjana 1.993
euros per fill com a conseqüència de la seva
activitat escolar.
Els resultats de l'enquesta també deixen entreveure les diferències entre els alumnes de 3 a
18 anys que cursen els seus estudis en un centre
públic (que gastaran 1.176 euros), els que ho fan
en un concertat (2.617 euros) o els que escullen
l'escola privada (6.171 euros).

Durant el curs
2019-2020, les
famílies gastaran
de mitjana 1.993
euros per fill
com a resultat de
l'activitat escolar,
segons dades de
l'Organització de
Consumidors
i Usuaris (OCU)
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La tornada a l'escola
no és només cosa
d'infants
El Centre de Formació Permanent
Tres Roques ha obert les inscripcions per
al primer trimestre del curs 2019-2020
La formació no té edat, i Mataró també posa a disposició d'aquells que vulguin una oferta de cursos per
seguir amb el seu aprenentatge. És el cas del Centre
de Formació Permanent Tres Roques, equipament
municipal que, des de l'any 2009, es dedica a oferir
activitats de formació per ampliar i actualitzar els
coneixements i inquietuds dels usuaris.

Cursos i tallers
L'oferta del Tres Roques és molt variada. A tall d'exemple, el centre ofereix formació en els àmbits: cultural
(escriptura creativa), formació professionalitzada (artesania, lleure i esports, i imatge), de suport familiar
(cuina domèstica, creixement personal, nutrició, entre altres) i de millora de les competències personals
(idiomes, informàtica, màrqueting i comptabilitat).
Les novetats d'enguany
A més a més, el CFP Tres Roques ha inclòs en la
seva programació un nou curs de preparació per a
la prova ACTIC en format no presencial, i ha iniciat
una nova línia formativa de llengua catalana per a
millorar l’ocupabilitat dels alumnes.
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Nous curs a Can Noè
L’Escola d’Adults municipal Can Noè també
ha posat en marxa el curs PRECAM, formació
adreçada a preparar els alumnes que no han
obtingut el títol d’ESO i que volen afrontar amb
garanties un Curs específic per a l'accés als
cicles de grau mitjà o el Graduat en Educació
Secundària.
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www.totmataro.cat/cultura

Neix Tral·larí, el primer festival gratuït per a
tota la família a Mataró
El Pot Petit i Xiula, dos dels grups més influents del sector, seran els protagonistes de
l'aposta musical
Festivals: Redacció

El cap de setmana del 14 i 15 de
setembre, la ciutat de Mataró aco·
llirà el nou festival familiar Tral·larí,
en què hi haurà música, activitats,
tallers, demostracions de productes
i cursos. El plat fort de l'esdeveni·
ment serà l'espectacle que oferiran
dos dels grups més influents del
sector, amb cançons que segura·
ment molta de la canalla que hi
assistirà ja coneix, canta i balla.
El Pot Petit, grup que ha revoluci·
onat l’animació infantil en català,

sonarà el dia 14 a les 17 h. I abans,
a les 12 h, hi actuarà el grup revela·
ció Xiula. La programació musical
continuarà el diumenge 15 amb un
concert·vermut familiar que servirà
com a cloenda de la festa.
Tral·larí és un projecte que neix
amb l'objectiu d'omplir "el buit que
hi ha hagut fins ara, tant pel que
fa a programació específica per a
famílies com a esdeveniment re·
ferent just després de la tornada
a l'escola".
Un dels punts més importants
i diferenciadors del festival és el

fet que sigui totalment gratuït.
D'aquesta manera, la iniciativa
pretén ser un punt de trobada i
de festa per a totes les famílies sen·
se distinció.
Espais i activitats per a tots
els gustos
Més enllà dels escenaris, infants,
mares i pares podran gaudir d'una
extensa programació d'activitats
que es distribuiran pel Parc de
l'Escorxador, i que giren al vol·
tant d'elements com el creixement,
la sostenibilitat, la comunitat, la

Més que diversió
La programació gira al voltant d'elements com
el creixement, la sostenibilitat, la comunitat, la diversitat,
l'educació i, sobretot, la música.
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El Pot Petit (esquerra) i Xiula (dreta) seran els grups protagonistes del festival.

diversitat, l'educació i la música.
Entre les diferents activitats pro·
gramades destaquen diferents jocs
de construccions, activitats en an·
glès, ioga, cinema, tallers de músi·
ca i ball, manualitats i tallers per
a nadons.
No hi faltarà tampoc una àrea
gastronòmica de 'foodtrucks' amb
productes ecològics i naturals de
primera qualitat.
Com que es tracta d'un festival
infantil, s'ha previst un espai de
repòs per als infants, ideal també
per a la lactància, i també hi haurà
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un aparcament de cotxets per mi·
llorar la mobilitat i comoditat dels
assistents.
Iniciativa privada sense ànim
de lucre
El nou projecte està organitzat per
l'entitat sense ànim de lucre Ralet
Art i Cultura, amb col·laboració
de Liberula Verde Films i l'Ajun·
tament, i el patrocini de l'Hotel
Atenea Port Mataró (el qual ofereix
pernoctacions amb descompte per
als assistents al festival).
D'altra banda, també hi donen

Cedida

suport entitats i comerços locals
del sector familiar, els quals col·
laboren amb les diferents activitats,
tallers i cursos. | Red.

Agenda-t'ho
Dissabte 14
de 9.30 a 22 h
Diumenge 15
de 9.30 a 16 h
Parc de l'Escorxador
(entrada c/Prat de la
Riba)

4/9/19 11:57

Cultura

El concert de The Ramblers és el primer d'una temporada que portarà altres grups com Mishima a Mataró.

Cedida

The Ramblers enceta una nova temporada del
Músiques Tranquil·les
La formació, que interpreta clàssics del 'rhythm and blues' i del 'soul jazz', actua
el dijous 12 de setembre al Teatre Aliança
Música: Redacció

Les Cases de la Música segueixen apostant per una de les iniciatives amb més èxit a Mataró: el cicle
Músiques Tranquil·les. Aquest any,
la temporada arrenca dijous 12 de
setembre amb un concert molt esperat pels amants del rhythm and
blues i del soul jazz. I és que ja està
tot a punt perquè pugin a l'escenari
del Teatre Aliança The Ramblers, resultat de la fusió de cinc músics amb
una llarga trajectòria en bandes com
Los Mambo Jambo o A Contra Blues.
La unió fa la força
Jonathan Herrero (veu), Anton Jarl
(bateria), Matías Míguez (baix),
Fernando Tejero (teclat) i Héctor
Martín (guitarra) són els responsables d'aquest projecte, que va
arrencar el 2017. Des de llavors, The

Fusió de músics
Els cinc components
de The Ramblers
tenen una llarga trajectòria com a músics en
grups com Los Mambo
Jambo o A Contra Blues
Ramblers s'han encarregat de donar
forma a aquesta proposta musical
fins a poder publicar el seu primer
disc, Let it go, amb quatre temes propis i una versió. Abans del Músiques
Tranquil·les el grup ha actuat en cites rellevants de l'escena del jazz
i del blues com el Festival Blues
Barcelona.
Una tardor plena de concerts
Les actuacions, però, no s'acaben
aquí. Aquesta nova temporada també

portarà artistes d'estils ben diferents,
com Ual·la (10 d'octubre), Gessamí
Boada (7 de novembre) o Rusó Sala
(5 de desembre).
No obstant això, hi ha dos grups
que ja han tingut l'oportunitat d'oferir
el seu directe a Mataró i que tornen
amb ganes de repetir. Parlem de Joan
Dausà i Mishima, bandes que actuaran al Teatre Monumental el 23 de
novembre i el 13 de desembre, respectivament. | Red.

Sorteig de dues entrades dobles
Entra al nostre Facebook i esbrina com pots gaudir del
concert de The Ramblers amb un acompanyant.
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La feina als assajos dels de blau es multiplica de cara a fer castells superiors.

Vicky Reull / Capgrossos

Els Capgrossos segueixen sumant rodatge
abans d'encarar reptes superiors
La colla repeteix per segon cap de setmana el 4 de 8 i la torre de 7 abans de marxar
a La Rioja alabesa el pròxim cap de setmana
Castells: Redacció

L'objectiu

Els Capgrossos de Mataró ja fa
anys que són convidats fidels a
la Festa Major de Palau Solità i
Plegamans. Aquesta localitat vallesana és una de les parades obligades del que ve a ser com una segona pretemporada després de les
vacances d'estiu. En la línia de la
diada del cap de setmana anterior,
els de la camisa blava van tenir en el
4 de 8 i la torre de 7 els seus millors
castells, en una jornada resolta sense cap angúnia que serveix per anar
sumant rodatge, castells i castellers
a les portes d'un setembre exigent.
El 4 de 8 va tornar a ser la carta de
presentació dels Capgrossos, que el
van completar sense patiments de
cap mena. Anar-lo repetint i polint,
fent-hi canvis i sumant fons d'armari
és la manera d'acostar-se a dos objectius manifestos d'aquest segon
tram com és el 4 de 8 amb l'agulla
i el 4 de 9 amb folre.

Oriol Feliu vol portar
la torre de 8 amb folre
a l'actuació de la
Diada a Barcelona
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Una bona torre de 7 en la segona
ronda va ser l'opció de la segona
ronda i un 4 de 7 amb l'agulla sense història va completar, abans del
vano de 5 final, l'aparició dels de
blau a Palau Solità i Plegamans.
Elciego i a folrar el Born
La feina als assajos dels de blau
es multiplica a partir d'ara de cara
a fer castells superiors. El cap de
colla, Oriol Feliu, ha fixat com el
primer objectiu de nivell portar
la torre de 8 amb folre a l'actuació de la Diada davant del mercat del Born de Barcelona, on els
blaus també són convidats fixos.
La proposta és, doncs, folrar el
Born però això passa per fer bons

A.M. Lafora / Capgrossos

assajos aquesta setmana i just el
dia abans, dimarts 10.
El pròxim cap de setmana els de
blau viatgen a Elciego, a La Rioja alabesa, motiu pel qual avancen l'assaig
d'aquesta setmana de divendres a
dijous. Serà el segon any consecutiu
que els Capgrossos seran a les festes
d'aquesta localitat basca. | Red.
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Albert Palomar,
un retorn esperat
Diumenge 8 setembre / 12 h
Pati de Can Marchal (Mataró)
Entrada gratuïta
El manresà Albert Palomar aterra a Mataró
per presentar el seu darrer treball, "La llosa
del cavall". Es tracta d'un disc de pop nocturn
i urbà que suposa la seva tornada al panorama
musical després de cinc anys d'aturada. L'escenari
d'aquest vermut serà el Pati de Can Marchal, on
els assistents podran gaudir, com ja és tradició,
de bona música i un aperitiu. El concert està
organitzat per la Casa de la Música de Mataró i
l' l'Associació de veïns i veïnes del Pati de Can
Marchal i Eixample.

Agenda
MÚSICA
# Concert d'estiu a la terrassa
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Divendres 6 setembre / A les 21 h:
'Natural Rock', concert amb versions de Simon & Garfunkel.
Divendres 13 setembre / A les 21 h:
'J.Janton', cançó d'autor d'estil
indie-folk-rock
# Camins del paradís
Divendres 6 setembre / 20 h
Ateneu Arenyenc (c. Anselm
Clavé, 22. Arenys de Mar) / Gratuït
Poemes de Jacint Verdaguer amb
Valentí Maymó, rapsode i tenora.
Dramatúrgia de Jordi Lara. 135è
Aniversari de l'Ateneu.
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# The Ramblers
Dijous 12 setembre / A les 21 h
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Entrada+sopar: 15 €.
Taq.: 13 €. Ant.: 10 €. Membres
comunitat: 8 €.
Formació que interpreta clàssics
del rhythm-and-blues i del soul-jazz
aconseguint un so fifties. Temporada
de Músiques Tranquil·les.

POESIA
# Recital de poesia amb motiu
Diada Nacional de Catalunya
Diumenge 8 setembre / 20: 30 h
Jardí de Can Bisa (c. de Montserrat,
2. Vilassar de Mar)
Recital de poesia, a càrrec de La
Tropa Teatre.

XERRADES I LLIBRES
# Els valors en joc durant el
Procés català
Dijous 12 setembre / A les 19 h
Saló de Sessions de l'Ajuntament
de Mataró (La Riera, 48. Mataró)
Conferència a càrrec del Dr. Ferran
Sáez Mateu, escriptor i professor
de la URL. Actes de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
# Llegir entre vinyetes
Dilluns 9 setembre / A les 18 h
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar)
Club de lectura de còmic i novel·la
gràfica, a càrrec de Mireia Martínez.
A partir de 16 anys.
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Dansa folklòrica
mexicana
Espectacle 'México sentimientos y colores.
Somos un pueblo hecho de grandes pueblos',
a càrrec de la companyia Ballet Folklórico de
Tamaulipas - México.
Diumenge 8 setembre / 19 h
Teatre Principal (C. Església, 45-47. Arenys
de Mar) / Gratuït

SARDANES
# Audició de sardanes
Dimarts 10 setembre / 19:30 h
Plaça de l'Església (Arenys de Mar)
Audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Ciutat de Granollers.
# Ballada de sardanes
Dissabte 7 setembre / 19 h
Plaça de Santa Anna (Mataró)
Ballada de sardanes amb l'acompanyament de la Cobla Ciutat de
Granollers. Organitza: Federació
d'Entitats Sardanistes i de Dansa
Tradicional de Mataró.

TOT AGENDA 1882.indd 3

INFANTIL
# El conte de la Rotllana
Divendres 6 setembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
'El pop mascota', de Martin Mckenna.
Conte i taller d’activitats plàstiques.
# Juguem a ser arqueòlegs
Diumenge 8 setembre / 12 h
Can Serra. Museu de Mataró (El
Carreró, 17, Mataró)
Activitat familiar per descobrir
com era la ciutat romana d’Iluro
i com vivien els seus habitants.

# Empedrat de Contes
Dimarts 10 setembre / A les 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Hora del conte especial amb l'espectacle "La bruixeta poruga" a
càrrec de Mima teatre.
# Dijous a la biblio... en anglès
Dijous 12 setembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller d'activitats plàstiques: 'La Teresa sempre va amb
presses', de Timothy Knapman, illustrat per Gemma Merino.
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Casa Coll i Regàs com
a mostra d'una època

Ofrena floral a
Rafael Casanova
Ofrena floral amb motiu de l'11
de setembre, Diada Nacional de
Catalunya. Amb l'actuació del Cor
Madrigalista de Mataró i de l'Esbart
Dansaire Mestres del Gai Saber.
Dimecres 11 setembre / 10.30 h
Plaça Rafael Casanova (Mataró)

VARIS
# 10è aniversari Vesparenys
Dissabte 7 setembre / A les 11 h
Ateneu Arenyenc (c. Anselm
Clavé, 22. Arenys de Mar)
Trobada i sortida amb vespa. Ruta
de 80 km.

FESTES I FIRES
# Festa popular Cirera (Mataró)
Del 31 d'agost al 8 de setembre
Divendres 6: 21.30 h Cirera Rock
XXVII, concurs de música jove de
Cirera. 21.30 h Nit d’havaneres, pl.
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
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Visita guiada centrada en un
context històric marcat per la
revolució industrial, la transformació urbanística i el protagonisme de la burgesia.
Diumenge 8 setembre / 12 h
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro

(c. Argentona, 55. Mataró)

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.

# Fira de brocanters i del
col·leccionisme
Diumenge 8 setembre / 9 h
La Riera (Arenys de Mar)
Fira amb objectes d'una certa antiguetat (música, còmics, porcelana,
vidre, llibres, figures en general,
objectes de plata, etc).
# Marxa de torxes
Dimarts 10 setembre / 21.30 h
Plaça de Santa Anna (Mataró)
Recorregut: carrer de Barcelona,
plaça de la Peixateria, plaça
gran, plaça de Santa Maria, carrer Nou, la Riera i Ajuntament.
En acabar, lectura del Manifest a
càrrec d’Òmnium. A continuació,
cant dels Segadors amb l’acompanyament de la guitarra de Genís
Mayola. Organitza: Mataró per la
Independència.
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Matinal solidari
de Pilates
Sessió matinal de Pilates solidària,
de l'Associació d'Esclerodèrmia
Never Give Up.

ATENCIÓ CIUTADANA

Diumenge 8 setembre / 9:30 h
Platja del Callao (Mataró)

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

Preu solidari: 5 €.

Tel. Civisme 900 859 009
# Ofrena floral de l'11 de Setembre
Dimarts 10 setembre / Plaça de
l'Ajuntament (Vilassar de Mar)
20:30 h, Sardanes amb la Cobla
Sabadell. 21:30 h plaça del Círcol, IX
Marxa de Torxes de l'ANC. 22:30 h,
lectura manifest. 22:45 h, Recital de
poesia, a càrrec de la Tropa Teatre.
23 h, Actuació Musical a càrrec de
Sons de l'AVAL. 23:15 h, Recital
de la Coral Englantina. 23:30 h,
Recital de poesia a càrrec de la
Tropa Teatre. 23:45 h, Ofrena Floral
d'entitats a la senyera, amb la collaboració dels Ssstrèpits de l'AVAL.
0:15 h, Ofrena floral de l'Ajuntament
i acte institucional amb el parlament de Damià Clot i Trias. Cant
dels Segadors, amb la participació
de la Coral l'Englantina.
# Ofrena floral de l'11 de Setembre
Dimecres 11 setembre / 11 h
Balcó del Xifré (c. Auterive, s/n.
Arenys de Mar)
Ofrena floral oberta a totes les entitats, associacions, col·lectius, partits polítics, centres d'ensenyament
i a tots els arenyencs en general.
# 11 de setembre Diada Nacional
de Catalunya
Dimecres 11 setembre / 11.30 h
Passeig Mare de Déu de Montserrat
(Sant Andreu de Llavaneres)
11.30 h Ballada de sardanes amb la
cobla Ciutat de Cornellà. 12.30 h
Acte institucional amb ofrena floral
davant el monòlit Rafael Casanova.
13 h Ballada de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Cornellà.
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RUTES I VISITES
# 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, a l'escenari d’aquesta vida moderna i luxosa dels seus habitants.
# Ruta Puig i Cadafalch. Mataró
- Argentona
Dissabte 7 setembre / A les 10 h
Des de l'Ajuntament de Mataró
Preu: 10,30 €. 7,70 € (+65 i 8-16
anys). Gratuït fins a 7 anys. Cal
inscripció prèvia a l'Oficina de
Turisme (93 758 26 98).
Visita guiada a diversos edificis
modernistes que l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch va construir a la
seva ciutat, Mataró, i a la població
veïna d'Argentona.
# Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 7 setembre / 19 h
Vil·la romana de Torre Llauder (c.
Castaños, 175. Mataró)
Visita guiada a les restes d'una
vil·la romana que va pertànyer a
la ciutat d'Iluro.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

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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Matèria i atzar
Exposició de treballs recents de
pintura, escultura i ceràmica l'artista
mataroní Joan Poch.
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar)
Fins al 9 de novembre. Inauguració:
diumenge 8 de setembre a les 12 h.

Exposicions
# 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.
# L'expressionisme de la natura
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
29 setembre. Inauguració: divendres 6, a les 19:30 h.
Pintura de Mercè Flores.
# 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.
# Vilassar de Mar nevat
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
(c. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de
Mar) / Del 6 al 28 setembre.
Organitzada per l’Arxiu Municipal
Damià Bas i Macià.
# D'Iluro a Mataró
Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,
Mataró) / Visita guiada: dissabte
7 setembre a les 18 h.
Visita guiada a la mostra permanent del Museu de Mataró, relacionada amb la història de la ciutat.
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# Erodere
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Del 13 de setembre al
6 d'octubre. Inauguració: divendres 13 de setembre a les 19.30 h.
Fotografies de Suzy Corby.
# Pinzellades
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Del 2 al 26 de setembre.
Inauguració: dimarts 10 de setembre a les 19.30 h.
Col·lectiva dels alumnes adults del
taller de pintura de l’Associació de
Veïns de Cerdanyola.
# Diàlegs
Museu del Càntir (c. de l'Església,
9. Argentona) / Del 13 de setembre
al 3 de novembre. Inauguració: divendres 13 de setembre a les 19 h.
Exposició de pintures abstractes
de Montserrat Viaplana.
# La mort, digna i il·lustrada
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 30 de setembre.
Exposició a càrrec de l'Associació
Dret a Morir Dignament.
# (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.

# Francesc Subarroca. L'obsessió
creativa
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 6 d'octubre.
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.
# 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).
# 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.
• Actuacions: Dimarts 17 setembre a les 17 h, actuació del Grup
de Playback "Nueva Esencia".
• Excursions: Dijous 19 setembre, Sardinada a LLançà i visita
a Cotlliure-França (48 €). 13 octubre, Estada a Cambrils 6 dies
(199 €). • Ball dimecres 16.30 h a
la Sala del Bar. • Activitats i tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. Artesania.
Grup Musical.
# UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Viatge: del 17 al 21 de Setembre,
sortida a Venècia. • Assemblea
extraordinària: 25 de Setembre,
Eleccions Nova Junta al Casal. •
Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.
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# Casal Cívic i Ass. G. G. Jaume
Terradas. C. Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Petanca: melé cada diumenge.
• Juguem tots: Cada dimecres. •
Activitats físiques: gimnàstica,
Swing, Txikung, en forma 2, Taixí,
Ioga, Activem el cos i la ment. •
Activitats manuals i artístiques:
Artesania, Ceràmica, Pintura,
Dibuix, Fotografia, Labor, Ganxet
i punt de mitja, Punt de creu,
Costura i modisteria, Marqueteria.
• Activitats escèniques i manuals: Playback, Teatre, Cant Coral.
• Formació i creixement personal: Manteniment de la memòria,
Exercitar la memòria, Exercitar la
ment lúdicament amb cartes de
pòquer, Català, Meditació i relaxació integral, Millorem la nostra cultura, Literatura i autors,
Poesia i prosa, Club de lectura. •
Activitats culturals i de Lleure:
Ball / cinema / espectacles. •
Noves Tecnologies: Informàtica,
Coneixements sobre el mòbil. •
Servei de cafeteria i restaurant:
menú diari (5,70 €).
# 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.
# 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 Gent Gran de Cirera.
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20 h.
• Activitats: Mandales de paper.
Sevillanes. Català (divendres). Ball
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns i dimecres). Informàtica (de
dill a dij). Patchwork (divendres).
Petanca (grup femení dimecres de
17 a 19 h i grup masculí cada dia
de 10 a 12 h). Manualitats (Dilluns
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda).
Pilates i ioga (dilluns i dimecres).
Jocs de taula. • Es fan tripletes de
petanca femenines (interessades
contactar). • Necessitem voluntaris
per donar classes d'informàtica a
gent gran.
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Sèniors
Els éssers humans (2)
L'intent de qüestionar l'existència dels éssers humans, posa en
evidència les mancances de la ciència, amb una clara absència de
respostes sobre els temes vitals que
més afecten els éssers humans. És
per això que cada vegada més es
parli de tornar de nou a recórrer a
la filosofia, que en definitiva és la
que a on no arriba la ciència ella
s'atreveix a fer-ho.
La llei de la selva suposa un plantejament molt primitiu de l'ésser
humà com una espècie animal que
lluita per la seva supervivència, en
un territori inhòspit competitiu.

Molt diferent és l'amor i l'altruisme que sense cap mena de dubtes,
promouen l'harmonia i convivència
dels éssers humans com a portadors
de valors transcendents universals,
que els poden ajudar a dignificar el
seu sentit de la vida, compartint de
forma solidària i comunitària les
seves inquietuds.
Una conclusió raonable sobre els
éssers humans podria consistir a
deixar de creure la seva pertinença
a l'espècie animal, justificadora de
la llei de la selva, quan realment ho
són de la diferent espècie humana,
tot acceptant camins paral·lels,
que cal començar a diferenciar,

rebutjant l'actual comportament
salvatge del fet de competir, per
canviar-lo pel més civilitzat de
compartir. Sigui quina sigui l'opció escollida, no es pot continuar
vivint amb l'actual funcionament
competitiu, d'acord amb el principi de què la pela és la pela i la
resta són punyetes, apostant pels
principis del moviment sènior que
defensa una societat per a totes les
edats, centrada en les persones i
no els diners i vàlida per a tothom.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

Apunts
psicològics

La saviesa i la llei
La democràcia es basa no només
en la llei sinó també amb la raó.
La democràcia no és l'imperi de
la llei, sinó el poder del poble que
és representatiu o participatiu. La
raonabilitat és l'eina a discernir
les lleis. No hi ha cap llei absoluta.
No hi ha cap llei caiguda del cel ni
divina. Tota llei és fruit del cervell
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humà i culturalitzada. Per tant, no
es pot esdevenir esclau de la llei.
La justícia és per a saber interpretar i aplicar bé la llei, de forma
raonable i saber diferenciar, distingir. Per fer aquest rol, cal molta
Saviesa o raonabilitat i no tant la
racionalitat.
El que l'aplica (pares, mestres
i etc.) no ha d'oblidar que hi ha
molts filtres personals conscients i
inconscients, com socials i ideològics que poden pervertir l'aplicació
de la llei. Aquest gran món inconscient personal i col·lectiu que no
s'accepta. I l'ego rebutja perquè el
qüestiona. Cal LA SERENOR per
saber allò que no es pot canviar. EL

CORATGE per poder dur a terme
el que es pot canviar. LA SAVIESA
en saber-ho diferenciar. Aquesta
actitud humana madura és fruit
de silenci, reflexió, diàleg i no de
la pura memòria cognitiva.
LAO-TSÉ, mestre taoista afirma
que: "Dels bons líders, la gent no
nota la seva existència. Als no tan
bons, la gent els honrarà i lloarà. Als
mediocres, els temeran i als pitjors
els odiaran. Quan s'hagi completat el treball dels millors líders, la
gent dirà: Ho hem fet nosaltres".
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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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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PREVENCIÓ DE LA CAIGUDA DEL CABELL
Plasma i Cèl·lules Mare
Mesoteràpia
Carboxiterapia

TRASPLANTAMENT DE CABELLS
Tractament eﬁcaç de la ALOPÈCIA
Tècnica FUE i FUSS

1a consulta
GRATUÏTA i
FINANÇAMENT
a la teva mida

Abans

Després

núm. 1882 / del 6 al 12 de setembre de 2019

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
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CLÍNICA
DENTAL

CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica
Primera visita

GRATUÏTA

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.
DÈCIM DE NADAL DE REGAL*
Per cirurgia implantològica
o ortodòncia Invisalign.
*Un per pacient

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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I tu, ja has carregat les piles?
Vine i descobreix tota la gamma Kia
a la teva botiga de Mataró
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DEL 6 AL 12 DE SETEMBRE DEL 2019

COMENÇA EL FUTBOL
CE Mataró, UD Molinos i UD Cirera estrenen categoria després
dels seus ascensos de la temporada passada
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MINUT ZERO

Opinió

Josep Gomà
redactor del tot esport

Tocant de peus a terra
Mataró, Molinos i Cirera s'han d'adaptar a una categoria de més nivell
El diumenge passat es va disputar
el tradicional Trofeu Iluro. En ell
el CE Mataró es va enfrontar a un
equip ja consolidat en la categoria
de 1a Catalana a la qual l'equip groci-negre retorna aquesta temporada
després del brillant ascens assolit en
la passada.
Era una bona pedra de toc per
poder calibrar les possibilitats de
l'equip de Raul Monroy en la nova
campanya. No va acabar de ser del
tot positiu pel què fa al resultat,
amb clara victòria de la Muntanyesa
per 2 a 6. Tampoc ho va ser per les
sensacions que va deixar l'equip...
sobretot tenint en compte el bon
criteri amb què s'ha fet la plantilla i
la il·lusió amb que s'afronta la temporada. La direcció tècnica ha aconseguit mantenir quasi tot el bloc de
jugadors que van pujar i 15 jugadors
continuaran defensant els colors
groc-i-negres. En aquest partit en
faltaven uns quants d'ells, titulars
la temporada passada, i de sortida
l'onze inicial presentava moltes novetats, sobretot en la zona defensiva, que es va mostrar bastant feble.
Però també jugadors consolidats van

El Personatge

cometre moltes pèrdues de pilota
al centre del camp, davant un equip
molt més fort físicament i amb pressió alta. Driblatges que sortien bé la
temporada passada no sortien, pilotes dividides que es guanyaven eren
per a l'altre. I això segons en quina
posició del camp pot ser vital en la
decisió final d'un partit.
No hi ha dubte que hi ha qualitat
per fer córrer ràpidament la pilota,
però no és fàcil l'aclimatació a una
nova categoria de nivell superior.
Caldrà molta mentalització per fer les
coses bé i poder acabar assolint la permanència que, tocant de peus a terra,
sembla l'objectiu del CE Mataró. I més
recordant l'última experiència de la
temporada 2015-16 en la qual es va
baixar a la primera de canvi. Aquella
temporada a part del descens de
l'equip groc-i-negre de 1a a 2a, també
es van produir els de l'AD La Llàntia
i la UD Mataronesa de 2a a 3a, quan
acabaven de pujar.
Ara Molinos i Cirera també estrenen un lloc a 2a Catalana i també hauran de fer aquesta complicada tasca
d'adaptar-se a una nova categoria. A
veure com els surt a tots tres...

AITOR GONZÁLEZ
jugador del CE MATARÓ

Staff el

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva
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El capità del CE Mataró,
que aquesta setmana torna
a 1a Catalana
Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat
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El CE Mataró retorna el diumenge a la 1a Catalana
CE MATARÓ.
La plantilla groc i negra
per a la temporada 19-20

Una imatge del recent Trofeu Iluro. | foto: daniel ferrer

El debut és al camp d’un altre
equip acabat de pujar, el Parets

La primera jornada
Els enfrontaments de la jornada inauEl CE Mataró després del seu ascens gural són aquests (entre parèntesis
a 1a Catalana serà l’únic equip mares- classificació de la temporada passada):
menc a la categoria. Jugarà al grup 1 i Lloret (9è) - Mollet (2n del grup 2
d’entrada sembla que el seu objectiu de 2a)
Fundació Grama (18è de 3a Div.) ha de ser adaptar-se a la nova catePalamós (4t)
goria i assolir la permanència.
Rubí (12è) - Sabadell Nord (8è)
De fet les estades de l’equip groc-i- Parets (campió del grup 4 de 2a) - CE
negre en aquesta categoria en els dar- MATARÓ (campió grup 2 de 2a)
rers temps sempre han estat mínimes. Tona (13è) - Vic (7è)
Manlleu (6è) - Girona B (2n)
La temporada 1994-95 va pujar a 3a de
Llagostera B (11è) - Reus B (7è de 3a
la mà de Miquel Corominas, en aca- Div.)
bar subcampió darrere del Santboià. Júpiter (10è) - L’Escala (campió grup
La temporada 2009-10 va baixar a 1 de 2a)
Preferent en una temporada en la qual Guineueta (5è) - La Jonquera (14è)
l’equip groc-i-negre va tenir quatre La jornada inaugural d'aquesta apasentrenadors, cosa que no va evitar sionant Primera Catalana ja presenta
que acabés cuer destacat. Finalment una sèrie de partits de gran interès,
la temporada 2015-16, amb José M. com són el derbi osonenc a Tona, el
Polo a la banqueta, només va estar duel de filials a Llagostera i sobretot
un any a la 1a Catalana, en acabar en dos partits entre aspirants als primers
el 15è lloc (quart per la cua) i baixar llocs com els que es jugaran a Manlleu
per un sol punt.
i a Can Peixauet a Santa Coloma de
Gramenet.
Debut al Vallès
El Mataró juga al camp del Parets el
diumenge a les 12 hores. Serà aquesta
la segona vegada que el CE Mataró
jugarà en partit oficial al camp del
Parets. L’anterior va ser la temporada
1991-92 a 1a Territorial (no confondre
amb la 1a Catalana, ja que era dos nivells per sota) i llavors la victòria va
ser per als vallesans per 1-0.
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Porters: Pol Andiñach i
Joan Compte (Europa).
Defenses: Víctor Yustos,
Dani Prieto, Isma Aguilar,
Adrián Simón, Aleix Cirera,
Andoni Sesma, Carles Torrents
(Cardedeu), Josep Maria Tejedo (Argentona), Joel Marín (Fund. Grama).
Migcampistes: Aitor Gonzàlez, Aleix
Aznar “Parri”, Adrián Redondo “Fiti”,
Marc Pascual, Sergi Sànchez, Fran
Ochoa (Llagostera), Pol Almellones
(Sant Pol), Alejandro Muñoz (juvenil).
Davanters: Uri Martínez, Samu Bayón,
Pedro Pareja, Lluís Bargalló (torna del
Vilassar de Mar), Toni Paredes (juvenil).

Els últims enfrontaments contra
els rivals del grup
2018-19 (2a Catalana)
Mollet 2-0 a casa i 3-2 a fora
2017-18 (2a Catalana)
Guineueta 2-1 i 2-2
2016-17 (2a Catalana)
Fundació Grama 1-0 i 1-1
2015-16 (1a Catalana)
Lloret 0-0 i 1-2
La Jonquera 1-2 i 2-1
Girona B 0-2 i 2-2
Vic 0-0 i 1-0
Tona 1-2 i 3-2
L’Escala 3-1 i 2-3
2009-10 (1a Catalana)
Rubí 1-0 i 7-3
2008-09 (3a Divisió)
Manlleu 0-2 i 3-0
Palamós 1-0 i 3-1
1997-98 (3a Divisió)
Júpiter 2-1 i 0-1
1991-92 (1a Territorial)
Parets 1-0 i 1-0
Són nous rivals per al CE Mataró el
Llagostera B, Sabadell Nord i Reus B.

4/9/19 17:36

el tot Esport

FUTBOL

El CE Mataró topa amb la Montañesa en el 30è
Trofeu Iluro
JUVENIL NACIONAL.
El juvenil del CE Mataró
comença amb derrota

Samuel Bayón va marcar de cap el primer gol groc i negre. | daniel ferrer

El conjunt groc i negre va caure
2-6 davant un equip de l'altre
grup de 1a Catalana
El CE Mataró va disputar el passat dissabte dia 31 d’agost la 30a edició del
seu Trofeu Iluro, amb la intenció de
recuperar-lo per a les seves vitrines,
després de dues derrotes en les dues
últimes temporades. Però es va veure
clarament superat per la Montañesa
de Barcelona, que es va emportar el
trofeu cap a Nou Barris en guanyar
per 2 a 6.

La Montañesa rival
experimentat
Era l'última prova de l'equip de Raul
Monroy abans de l'inici de la temporada oficial i podia servir per calibrar les
possibilitats de l'equip groc-i-negre en
aquesta nova temporada. Tenia com
a rival un equip de l'altre grup de 1a
Catalana, que la temporada passada
va acabar a la part alta de la classificació. Per tant el resultat final sembla
indicar que el Mataró haurà de tocar
de peus a terra i pensar que l'objectiu
de la temporada haurà de ser el de
buscar la permanència.
S'ha de dir de tota manera que en
l'equip groc-i-negre faltaven, per diversos motius, diversos puntals de
la temporada passada (Dani Prieto,
Adrián, Isma i Aleix Cirera), la majoria
de la zona defensiva. També va quedar
palès que els jugadors groc-i-negres
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hauran d'adaptar-se a un joc molt físic
en la nova categoria, en el qual l'equip
barceloní, amb gent molt experimentada, es va mostrar molt superior des
del primer moment.

L’equip visitant no perdona
Durant vint minuts de tota manera
es va mantenir el matx igualat i després que Samu Bayón desaprofités
la primera ocasió clara del partit, els
visitants van aprofitar bé una sèrie
d’errades locals per posar el 0-3 al
marcador. Ja en els últims minuts de la
primera part Samu Bayón va rematar
una falta llançada per Aitor per fer el
primer gol local.
Però en el primer minut de la represa els barcelonins van tornar a aprofitar un regal local per fer el quart, i
mantenint una gran eficàcia davant
de porteria van fer pujar el marcador
fins l'1 a 6. Faltant deu minuts, el jove
Toni Paredes va marcar el gol més
bonic del partit rematant amb el pit,
llançant-se en planxa, una molt bona
jugada local per la dreta.
Per part del CE Mataró van jugar
de sortida: Compte, Joel Marín, Fiti,
Tejedo, Carles Torrents, Aitor Gonzàlez,
Sergi Sànchez, Marc Pascual, Uri, Samu
i Bargalló.
Després van entrar Pol Andiñach,
Víctor Yustos, Andoni, Pol Almellones,
Parri, Alejandro, Fran Ochoa, Pedro i
Toni Paredes.

L’equip juvenil del CE Mataró que
juga a la Lliga Nacional ja va debutar el passat dissabte. Ho va fer
sense massa sort amb una contundent derrota al camp de l’Espanyol
B, un dels grans favorits, per 6 a 0.
Aquest dissabte a les 18 hores
el CE Mataró buscarà al Municipal
del Centenari la primera victòria
davant el Prat. Però no serà fàcil
ja que l’equip del Baix Llobregat va
guanyar per 3 a 1 el Badalona en la
primera jornada.

3A DIVISIÓ.
El Vilassar s'estrena en
el retorn a 3a Divisió amb
un empat de prestigi
davant L'Hospitalet

El Vilassar de Mar, que la temporada passada va quedar campió de
1a Catalana de la mà del mataroní
Alberto Aybar, va debutar a la 3a
Divisió sumant un punt molt valuós
davant un rival de molt de prestigi
com és l’Hospitalet. I ho va fer amb
un empat a 2 gols, aconseguint primer l'empat a 1 al límit del temps, i
després tornant a empatar de forma agònica en els darrers instants
de partit.

4/9/19 17:36

www.eltotesport.com | P. 5

FUTBOL

UD Molinos i UD Cirera afronten una duríssima
Segona Catalana
Rodríguez (Mataronesa).
Entrenador:: Juanjo Palma
En els últims partits de pretemporada el Molinos va guanyar el
Memorial Clemente Jiménez contra
la Mataronesa per 0-2 i va perdre per
1-0 al camp de Les Franqueses.

La plantilla de la UD Cirera

Es repetirà el derbi Cirera-Molinos, però una categoria per sobre. | daniel ferrer

Tindrem 30 derbis maresmencs
durant la temporada
A la 2a Catalana amb el descens de
l’Argentona, la permanència de Premià
de Mar i Sant Pol, el retorn a aquest
grup del Masnou i els ascensos de
Molinos i Cirera, tindrem ni més ni
menys que 30 derbis maresmencs al
llarg de la temporada. I això en un grup
on hi ha altres rivals molt interessants.
Per a la UD Molinos és el debut en
aquesta categoria arribant al seu cim
històric, ja que tot i que havia estat
molts anys seguits a la 2a Territorial,
el nivell d’aquesta 2a Catalana és molt
més alt. Per a la UD Cirera serà la seva
cinquena temporada a 2a Catalana,
ja que hi va jugar quatre temporades
seguides entre la temporada 2013-14
i la 2016-17. Anteriorment havia estat
15 temporades a 1a Territorial, una categoria d’un nivell semblant.

La primera jornada
Els primers enfrontaments seran
aquests (entre parèntesis classificacions de la temporada passada):
ARGENTONA (18è de 1a Cat.)–
Gramenet (6è del grup 4 de 2a)
PREMIÀ MAR (7è) – Molletense (10è)
Santa Perpetua (campió grup 9 de 3a)
– Sarrià (8è)
SANT POL (13è)– MOLINOS (campió
grup 4t de 3a)
Montcada (4t)– San Juan At.
Montcada (16è de 1a Cat.)
Parc (11è)– Turó Peira (3r)
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Canyelles (12è) – MASNOU (10è del
grup 4 de 2a)
Llefià (9è)- Europa B (5è)
Racing Vallbona (campió grup 11 de
3a) – CIRERA (2n grup 4t de 3a)

Els dos equips mataronines debuten a fora. En el cas de Molinos amb
derbi maresmenc, el diumenge a les
12 hores, a Sant Pol, davant un equip
que ja porta uns anys en aquesta categoria. En el del Cirera a Nou Barris,
també diumenge a les 12:15 h, al camp
d’un altre recent arribat, el Racing
Vallbona, que juga en un camp situat al costat del Besós tocant a Santa
Coloma de Gramenet.
Gran partit a Argentona amb la visita d’un històric com és el Gramenet
i interessant derbi montcadenc.

La plantilla de la UD Molinos

Porters: Daniel Ramos,
David Moran (CE
Mataró)
Defenses: Sergio López,
Adrià Artero, Héctor
Deniz, Sergi Carmona,
Jordi Cano, Yara Keita
“Mamadou”, Chema Rodrigo
(Juvenil CE Mataró)
Migcampistes: Israel Martínez,
Joan Batlle, Jorge Manrique, Adrián
Borrego, Adrián Saldaña (UD Molinos
B), Cristian Fernández “Peque” (CE
Mataró), Javier Fernández “Parini”
(Argentona).
Davanters: Toni Martín, Javier Bustos,
Sergio Pereira, Aitor Moreno, David
Rodríguez “Rodri” (Argentona), Aitor

Porters: Toni Rodríguez i
Marc Raya
Defenses: Cristian
Romero, David
Jiménez “Ximillo”, Marc
Palau, Carlos Gómez,
Bernat Icardo (juvenil
Cirera), Mamadou Bah (CE Mataró),
Raul Gonzàlez Mansilla (AEiLL
Cerdanyola).
Migcampistes: Agusto Campos
“Agus”, Joaquín Hernàndez “Juako”,
Álvaro Yustos, Baba Nimaga, Joel,
Carlos Flores, Joel Morales (juvenil
Cirera)
Davanters: Aleix Tarrés, Izar Anes,
Gianluca Casarín, Ibu Baldeh (La
Llàntia), Ibu Cámara (La Llàntia).
Entrenador: Jose M. Polo
En els dos últims assajos el Cirera
va guanyar La Torreta per 3-0 en el
Trofeu Fleitas i també va superar el
Llavaneres per 1-0.

Només dos equips a 3a Catalana
Aquesta pròxima temporada només
tindrem dos equips mataronins a la
3a Catalana: l’AD La Llàntia i l’UD
Mataronesa. Això no succeïa des de
la temporada 2015-16 en què només hi
eren Liverpool i Pla d’en Boet (aquell
any La Llàntia i Mataronesa jugaven
a 2a Catalana).
Tindran com a rivals 10 equips
maresmencs, que són Vilassar de
Dalt, Vilassar de Mar B, Calella,
Santvicentí, Tiana, Fundació Montgat,
Premià de Dalt, Cabrils, Masnou At.
i Llavaneres, tres badalonins (Young
Talent Badalona Sud, La Salut Pere Gol
i Lloreda), dos barcelonins (Pujadas i
Pastrana), i un de Sant Cugat (Júnior).
En la primera jornada d’aquest cap
de setmana La Llàntia juga a Sant Cugat
contra el Júnior el dissabte a les 18:30
hores, i la Mataronesa juga el diumenge
al camp del Santvicentí a les 12 hores.
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ATLETISME / VOLEI

Raquel González (FCB) subcampiona d’Espanya
en els 10 km marxa

La marxadora Raquel Gonzàlez sobre el podi amb la seva medalla de plata, i Rosa Maria Buscà en acció al triple salt. | rfea

Les joves saltadores Aina
Rabadan (FCB) i Rosa M. Buscà
(Laietània) van ser finalistes
Raquel González, la millor esportista
de la nostra ciutat de l'any 2018 i la
més destacada atleta mataronina de
l'actualitat, es va proclamar el passat
diumenge subcampiona d'Espanya dels
10 km marxa, en els Campionats d'Espanya que es van disputar a Alacant.
L'atleta del FC Barcelona, en plena
preparació per als Mundials que es
disputaran d'aquí a un mes a Doha, no
va poder revalidar el títol aconseguit
l'any anterior. Va dominar la primera

part de la cursa, però Maria Pérez, la
campiona d'Europa dels 20 km va donar una forta estocada, quan faltaven
tres quilòmetres, que la mataronina
no va poder resistir.
La granadina Maria Pérez es va
proclamar campiona amb un temps
de 43:52.08, i Raquel es va haver de
conformar amb el segon lloc amb
44:44.32. Una altra internacional
Laura Garcia-Caro va completar el
podi amb 46:48.09.
La Raquel, com hem dit està preparant els Mundials de Doha, on encara
no se sap si participarà en els 20 km

o en els 50 km, prova en la qual té la
vuitena marca mundial de l'any 2019.

Dues finalistes en proves de salts
Aina Rabadan, l'atleta mataronina que
defensa els colors del FC Barcelona, va
ser finalista en el salt d'alçada acabant
en sisè lloc amb una marca de 1,70 m.
També va ser finalista l'única laietanenca participant als campionats, la
Rosa Maria Buscà, que es va classificar en 8è lloc en triple salt amb 11.78
m. Va quedar onzena a la prova però
tres atletes per davant seu actuaven
fora de concurs.

Amaranta Fernàndez campiona d’Espanya de vòlei platja
Va aconseguir el títol fent parella amb la
malaguenya Ángela Lobato

Amaranta, al centre de la imatge (1) al costat de Lobato. | fevb
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La mataronina Amaranta Fernàndez va aconseguir el
passat diumenge el títol de campiona d’Espanya de vòlei
platja en el campionat disputat a Fuengirola, en el qual
participaven les millors parelles per rànquing i les millors
de cada comunitat autònoma.
La mataronina, igual que en el campionat d’Europa disputat a primers d’agost, va fer parella amb la malaguenya
Ángela Lobato. Van superar en semifinals a Cati Pol i Aina
Munar per 2-0, mentre que a l’altra Paula Soria i Belén
Carro van donar la sorpresa eliminant les grans favorites
Liliana Fernández i Elsa Baquerizo, recents medallistes de
bronze a l’Europeu.
A la final Amaranta i Ángela van guanyar també en dos
sets per 25-23 i 21-16.
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WATERPOLO / VARIS

El Quadis CNM juga la final a
quatre de la Copa Catalunya

Lluc Bertran va marcar quatre gols contra el Catalunya. | arxiu

Es disputa aquest cap de
setmana a Tarragona
Aquest passat dimecres dia 4 el Quadis
CN Mataró ja va jugar el primer partit
de la temporada oficial. Va rebre a les
seves instal·lacions el CN Catalunya
en partit de quarts de final de la Copa
Catalunya i després de guanyar 13-10
s’ha classificat per a la final a quatre
que es juga aquest cap de setmana a
Tarragona. Les altres eliminatòries eren
Barceloneta - CN Barcelona (del qual
surt el rival dels mataronins), Sabadell
- Mediterrani i Sant Andreu - Terrassa.
Les semifinals es juguen el dissabte a les 16:30h i 18h i el diumenge es
disputa el partit per 3r i 4t lloc (11 h)

Dojo
Cervantes
ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

KRAV MAGA!
Sistema de defensa
personal que no
necessita
experiència prèvia.
Característic per la
seva gran eficàcia en
situacions extremes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
dojocervantes@fcarcasona.es

www.dojokaratecervantes.es
félix 7º DAN
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i la final (12:30 h).
El Quadis CN Mataró tindrà una
plantilla formada per 12 jugadors que
continuen, que són Mario Lloret i Marc
Pannon a la porteria; Ramiro Veich,
Marc Corbalán, Víctor Fernàndez, Edu
Mínguez, Lluc Bertran, Pol Daura, Àlex
Codina, Pol Barbena, Germán Yáñez i
Max Casabella, i dos que tornen, que
són el brasiler Gustavo Guimaraes
“Grummy” i Raul Loste, un altre jugador
de la pedrera, que fa pujar a la desena el
número de jugadors formats al planter
local. Han estat baixa el granollerí Pitu
Puig i l’australià George Ford.
La Lliga estatal de Divisió d’Honor
començarà el dissabte 28 de setembre
i el Quadis rebrà el CN Sant Andreu.
Abans de tota manera, entre els dies
13 i 15 de setembre, es disputarà la
primera ronda de l’Eurolliga a Split
(Croàcia) amb Mornar Split, Anvers
i Mediterrani com a rivals.

L’equip femení ha d’esperar
Pel que fa a l’equip femení que, com
ja vam dir, deixa de comptar amb el
patrocini de La Sirena, jugarà els quarts
de final de la Copa Catalunya el dia
18 de setembre rebent el guanyador
de l’eliminatòria prèvia entre Horta i
Sant Feliu. La lliga estatal de Divisió
d’Honor el dia 5 d’octubre amb desplaçament a Saragossa.

Poliesportiu
TENNIS. Albert Ramos
cau a la primera ronda a
l’Open USA

Després d'haver recuperat el seu
lloc entre els 50 millors del rànquing
mundial, el mataroní Albert Ramos
Viñolas ha patit dues derrotes en
primera ronda quan el circuit ATP ha
arribat als Estats Units.
L'última va ser en l'Open USA, un
dels Grand Slam, on no va poder amb
el francès Gael Monfils (cap de sèrie
número 13 i també número 13 del
rànquing mundial), que es va imposar
per 7-6 (després d'una hora de joc),
6-4 i 6-3. El mataroní va fer un molt
bon partit però va acabar sucumbint
davant un jugador molt més segur en
la superfície en què es juga el torneig
de Nova York. D'aquesta manera el
francès es va prendre la revenja de la
derrota patida a Roma el mes de maig
on Ramos el va derrotar en dos sets
de forma clara (6-3, 6-1).
La setmana anterior Ramos havia caigut derrotat en l'ATP-250 de WinstonSalem davant el rús Rublev (47è del
rànquing) en tres sets (6-7, 6-3, 6-1),
baixant una posició al rànquing fins
al lloc 51è.

TRIATLÓ. Albert Jiménez
guanya el Half de
Balaguer
Albert Jiménez el triatleta del CN
Mataró i actual campió de Catalunya
de llarga distancia, va aconseguir el
passat diumenge la victòria en la 12a
edició del Half internacional Ciutat
de Balaguer amb un temps total de
4:38:06. En un dur recorregut de bicicleta va poder aconseguir neutralitzar
el temps perdut en la natació i va
arribar a la T2 en primera posició per
aguantar sense problemes aquesta
posició en el 21 km de cursa a peu. Els
seus parcials van ser de 30:19 en els
1900 m de natació, 2:48:00 en els 90
km de bici amb 1900 m de desnivell
i 1:20:06 en la mitja marató (21 km)
final de cursa a peu.
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ENTREVISTA

Ruth Chacón (Rem Mataró): "El teu equip acaba sent
com la teva família"
Quin és el període d'entrenaments?
A mitjans de setembre comencem a remar, i fins al desembre o
gener el que es fa és un una preparació general tant física com
de la barca i es recorden els aspectes tècnics que es necessiten
per remar en condicions. A part, serà el tercer any que estem remant amb dues embarcacions diferents, el llagut català i el llaüt
Mediterrani, una embarcació que ens agrada molt i amb la qual
un dels objectius de la temporada és anar a Campionat d'Espanya.

entrevista de gisela ferrer

De manera amateur, mogudes per la il·lusió i les ganes
de remar, el sènior femení del Club de Rem de Mataró
passa gairebé tot l'any entrenant, amb horaris exigents i
un físic dur. La Ruth Chacón fa vuit temporades que està
a l'equip, des que va entrar al club. A més, fa quatre anys
que és timonera dels veterans masculins, i aquest any ha
passat de remar amb el sènior femení a posar-se en el
paper de timonera, el qual va assumir en quedar-se sense
una persona que les dirigís. A principis de mes, l'equip ha
quedat campió de la Lliga Catalana de Llagut, revalidant
així el títol aconseguit ja el 2018. Ara els toca descansar, i
en poques setmanes començaran de nou a treballar de valent per encarar la temporada vinent, on volen disputar-ho
tot. Són amateurs, però de cap manera perden l'ambició
per guanyar, i estan disposades a donar el màxim d'elles.
Què et va portar a fer rem?
Era un esport que sempre tenia al cap, però durant molts anys
vaig viatjar molt, perquè treballava en publicitat i alternava
estalviar diners i marxar de viatge. També vaig viure a molts
llocs diferents. La meva il·lusió era tenir una màquina de rem
a casa. En venir a veure a viure a Mataró vaig veure una noia
amb la samarreta de Rem Capgrossos Mataró, i per casualitats de la vida, la meva parella aleshores coneixia una noia
de Mataró que era la timonera d'un dels equips de rem. Vaig
fer un curset i vaig entrar-hi ara fa vuit anys.
Què és el que més t'agrada d'aquest l'esport?
Que és molt exigent, necessites molta disciplina i compromís,
i que el teu equip acaba sent com la teva família. Pensa que
quan comencem a entrenar deixem la vida social a part i deixem de fer moltes coses perquè passem a remar, i ens veiem
cinc dies a la setmana amb la gent de l'equip. No et puc dir
que són companyes d'equip, són amigues meves.

ETE-1587.indd 8

Quina és la diferència entre tots dos?
El llagut català ve del llagut tradicional de pesca catalana,
però amb el temps s'ha anat fent més lleuger, s'han canviat fibres... portant-lo a una embarcació més competitiva.
El llaüt mediterrani és una embarcació on totes les comunitats poden competir igual. És molt més lleugera encara,
no té quilla, és molt més tècnica... i et permet no només
competir a la teva comunitat, sinó accedir a altres competicions a nivell nacional.
Com valores la participació amb el llaüt mediterrani?
Vam participar per primera vegada fa dos anys, al Campionat
de Catalunya de Banyoles, i vam quedar terceres. L'any passat
i aquest segones, i cada vegada hem retallat més temps a les
que tenen el títol de lliga.
I en veure que el domineu, heu decidit apostar-hi més fort?
La sorpresa va ser que aquest any ens vam presentar a l'última
regata de lliga de llaüt mediterrani i vam guanyar les actuals
campiones. Ha estat un hivern molt dur, perquè només érem
deu noies i per tant no hi havia rotació per descansar i acabaven molt cansades. En una regata hi ha 8 noies dins la barca i
dues de reserva, perquè se surt dues vegades de l'aigua. Sent
10, han hagut de fer totes les regates, totes les competicions,
a més d'entrenar i del gimnàs i la seva vida diària. I en arribar
en una regata on no esperàvem res i guanyar-la vam pensar:
"doncs no ho estem fent tan malament".
Com plantegeu el Campionat d'Espanya?
El campionat és l'últim cap de setmana de maig. Estem acostumades a competir amb equips de Catalunya, dels quals sabem el nivell, però no hem sortit mai d'aquí, excepte un any
als campionats de Tarragona, on vam anar poc preparades.
Ara volem anar a per totes. Però els equips femenins, sobretot els alacantins i valencians, estan molt preparats; entrenen
sis dies a la setmana o inclús al matí abans d'anar a treballar
i a la tarda tornen a remar. El nostre entrenador, que és un
noi d'Alacant, ja ens ha dit quines marques hem de fer i he
estat tot l'estiu treballant amb ell per planificar-ho tot. En
tenim moltes ganes.
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ENTREVISTA
Com se sent l'equip pel fet de ser poques i haver aconseguit el títol de nou?
Aquest any ens vam plantejar, en comptes d'anar a per la lliga, d'anar regata a regata. I a cadascuna traiem un resum del
que havia anat bé o malament, i miràvem què calia reforçar.
També teníem el hàndicap que a vegades no omplia barca i
havia de modificar entrenaments. De les 10 vogadores, sis són
les que porten més anys juntes i els he exigit més que a la resta i també m'han ajudat molt a tirar del carro. També teníem
l'excepció d'una companya que per motius laborals i personals
només podia baixar un dia a la setmana a remar. Tot això feia
que a mi em sortissin dubtes pel que fa a quina combinació
havia de fer per a les regates. Però han remat totes, que és
el que volia i el que es mereixien després de l'esforç que han
fet. Estem més que contentes i molt satisfetes. I la sensació
és de voler-ne més, per això anirem al Campionat d'Espanya.
Com ha estat el teu canvi de vogadora a timonera?
Fa quatre temporades que sóc timonera dels veterans masculins, i a les sèniors era vogadora. Però aquest any no teníem timoner i, moguda més per l'emoció de no quedar-nos
sense entrenar, vaig dir que ja ho faria jo. Se'm van plantejar
molts dubtes perquè havia de canviar de rol, de ser una més
de l'equip a ser la que liderés i organitzés, la que si m'havia
d'enfadar, ho fes, la que digués "tu sí i tu no"... Sí que he sigut
la que lideri l'equip, però també ha estat una cosa molt consensuada entre totes. Ha estat un treball d'11.
Aquest any seguiràs en el mateix rol?
Quan surt aquesta entrevista? [riu] Això encara no ho sap cap
de l'equip, però la temporada vinent seré remera i timonera.
Aquest any torna una excompanya que havíem tingut a l'equip,
la Marina, de qui curiosament jo vaig aprendre a timonejar,
ajudant-la amb els veterans quan va començar la universitat,
ara fa quatre anys. Com que ella no podia continuar, em vaig

quedar jo amb els veterans. Ara que ja ha acabat la carrera, té
ganes de timonejar però també de remar. I com que aquest
any ens presentarem a tot, batel, llagut i llaüt, ens ho anirem
combinant.
Algú que no ha remat mai pot arribar a competir només
fent aquest curs?
Sí, es pot. Però es necessita arribar a uns mínims. Aquest any
van entrar quatre noies i n'han quedat dues, l'Erika i l'Eli, a qui
crec que cal una menció especial. Venien de remar zero, i han
acabat remant-ho tot. O es posaven les piles, o havien de deixar
l'equip. I totes dues han assolit el que es necessitava per remar.
Tants anys juntes ha ajudat a aconseguir aquests resultats?
Sí. Quan la gent ens veu remar, el comentari més freqüent és
dir que "remem en bloc". I això vol dir que jo ja sé com rema la
meva companya de davant i com rema la del costat. Aquest
any ha estat una mica difícil perquè en ser poques, s'havien de
fer canvis. Però el fet que entre elles ja es coneguin, sàpiguen
com és la seva palada i inclús sàpiguen com està una companya
només veure-li la cara, fa molt en un equip. Es respira unitat.

L'equip sènior de Rem Mataró el formen l'Anabel Adrians, l'Aida AlNehlawi, la Neus Busquets, l'Eli Ferri, l'Erika Garcia, la Mercè Marçal, la
Raquel Martín, la Verònica Reina, la Gisela Silvestre, la Neus Terrades i la
Ruth Chacón. Fins al juny, també en formava part l'Ariadna Palop, que
va aprofitar l'oportunitat de competir a la meca del rem, al País Basc´.

Tens entre 14 i 18 anys i t’agraden els esports d’equip?

VINE A REMAR AMB NOSALTRES

Informa’t: info@remmataro.com
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Instagram: @remmataro
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VARIS

El bàsquet mataroní inicia el setembre amb el
repte de la Lliga Catalana

Els dos equips taronges han renovat vestidor, mentre que els grocs mantindran el bloc. | D.Ferrer

L'Advisoria Boet inicia la temporada amb molts canvis i de l'anterior
equip només continuarà Olga Ruano.
S'incorporen al club la Blanca Garcia,
l'Esther Murat, la Marta Arbizu, la Laura
Arias, la Núria Checa, les júniors Gina
Camps i Laura Timoner, i l'última en
arribar, l'alemanya Alina Hartmann. Un
equip de nou jugadores que seguirà
comptant amb el suport de júniors i que
encara pot créixer una mica; Vizcaíno
confessa que van darrere d'una jugadora més, però que encara no és segur si
vindrà i quan ho faria. L'equip al complet
va començar la pretemporada el dilluns,
així que l'objectiu, explica Vizcaíno, és

arribar bé el 5 d'octubre, quan inicia la lliga. Per a la Lliga Catalana, sense restar-li
importància, miraran d'estar al nivell.
Les taronges no ho tindran gens fàcil. Primer rebran a casa el Sant Adrià
(11/09, 17 h), i després visitaran el Segle
XXI (15/09). Però l'inici de temporada és
el mateix per a tots, i per tant Vizcaíno
apunta que "no és tan significatiu" d'on
vingui el rival la temporada anterior.

Derbi matiner
En la Lliga Catalana EBA, el primer equip en
entrar en competició és la UEM Germans
Homs a casa (8 setembre, 18 h) contra el
Quart. Els unionistes són els que menys

canvis presenten a la plantilla, donat el
bon paper que van fer la temporada passada. L'única incorporació al conjunt és Pol
Cánovas, procedent del sènior B, a l'espera
d'algun possible fitxatge d'última hora.
El Mataró Parc Boet entrarà en joc amb
el derbi, que tindrà lloc l'11 de setembre a
l'Eusebi Millan, a les 19h. El segon partit serà
contra el Quart al seu camp. Els taronges,
per la seva part, encaren la Lliga Catalana
amb alguns deures pendents. Amb cinc
baixes (Forcada, de Pree, Tuxford, Moore
i Tato) i tres altes (David Romero, Sergio
Gómez i Àlex Castro), necessiten encara
un '5' per a acabar de configurar la plantilla d'onze jugadors, "amb una plaça per a
poder rotar el planter", informa Alberto
Peña. Amb el nou fitxatge, intenten anar
"el més ràpid possible", afegeix. I tot i que
ja fa dues setmanes que entrenen, el míster apunta que "la Lliga Catalana sempre
arriba massa d'hora per a tots". Respecte
al derbi, Peña apunta que "és una llàstima"
que a la lliga els separin, ja que l'enfrontament estimula no només la ciutat sinó el
bàsquet en general.

El Futsal Aliança es veu les cares amb el Barça
deu anys després

Albert Sabaté donant instruccions a l'equip (temporada passada). | d. ferrer

El Futsal Aliança va tancar la plantilla
al juny amb les incorporacions d'Adrià
Donadeu i Marc Campàs, aquest últim
procedent del juvenil, i ja fa gairebé un
mes que s'entrena. Abans, però, li toca
disputar la Copa Catalunya sènior, la
qual tindrà lloc durant els dies 10 i 11

ETE-1587.indd 10

de setembre al Pavelló Sabadell Nord.
La semifinal la jugaran el dia 10 contra el tot poderós Barça (a les 21:15 h), i
l'endemà (també a les 21:15 h) tindrà lloc
la final entre el guanyador d'aquest enfrontament i el de l'altra semifinal, on hi
ha el Salou i l'Industrias Santa Coloma.

Com es prepara un partit contra el
Barça és una pregunta complicada de
respondre, però Albert Sabaté assegura
que no hi faltaran "la il·lusió i les ganes
de viure aquesta gran experiència". Un
Sabaté que sap molt bé el que significa aquest partit per als jugadors i el
club, ja que fa 10 anys (el temps que li
ha costat tornar a les semifinals de la
competició) ell mateix va disputar-la
com a jugador. Davant la dificultat de
l'encontre, Sabaté creu que l'important
és "no perdre la identitat i ser valents".
Els vermells estaran acompanyats per
l'afició a Sabadell; de les 600 entrades
que va reservar el club mataroní, només
en resten unes poques que esperen esgotar abans del dimarts. Per aquells que
no puguin desplaçar-se, podran seguir
el partit en directe per Esport3.

4/9/19 19:26
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

IT: CAPÍTULO 2

VIVIR DOS VECES

HOTEL BOMBAY

En aquesta nova entrega del film
de terror, els nens del poblet de
Derry s'han fet grans i estan disposats a plantar cara al pallasso
diabòlic, l'únic culpable dels seus
traumes d'infància.
Direcció: Andy Muschietti
Intèrprets: Jessica Chastain, James
McAvoy, Isaiah Mustafa.
165 min

L'Emilio emprèn un viatge abans de
perdre completament la memòria. El
seu objectiu és localitzar el seu amor
de joventut, però durant el camí
haurà de fer front a les mentides sobre les quals ha construït la seva vida.
Direcció: María Ripoll
Intèrprets: Oscar Martínez, Inma Cuesta,
Mafalda Carbonell.
90 min

Aquesta producció descriu l'atac
terrorista que hi va haver a l'hotel
Taj Mahal de Bombai el 2008. Al
film destaca el rol del personal de
l'establiment, autèntics herois en
una situació crítica.
Direcció: Anthony Maras
Intèrprets: Armie Hammer, Dev Patel.
125 min
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Cinemes

Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels

Golfes: sessions a partir de les 00.00
Matinals: sessions abans de les 13.00
Estrena · En verd: sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Consulteu els horaris de Cinesa a la nostra web

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

Quien a hierro mata

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

Dora y la ciudad perdida

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

Remember me

IT: Capítulo 2

18:00 (7 i 9 setembre)

20:00 (8 setembre)

Quien me quiera que me siga
20:00 (7 i 9 setembre)

18:00 (8 setembre)

Objetivo: Wasington DC

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

Angry Birds 2

16:15

Mascotas 2
Érase una vez Hollywood

16:20 18:00
19:00 20:30 22:00

Infierno bajo el agua

Centre Parroquial d'Argentona

Este niño necesita aire fresco

C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Mascotas 2

Padre no hay más que uno

17:30 19:30 (6, 7 i 8 setembre)

17:30 (9, 10 i 11 setembre)

El rey león

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

La cartellera dels "cines" sempre a un
clic a www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1882.indd 4
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
A quin film va destronar
'It: Capítulo 1' com a millor
estrena d'una pel·lícula de terror
de la història?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1880
2 anys

L'ou de la serp
Crítica de 'Rojo', de Benjamín Naishtat
Finalment arriba a les nostres
cartelleres Rojo, de Benjamín
Naishtat, una de les pel·lícules
triomfadores del 66è Festival
Internacional de Cinema de
Sant Sebastià, guardonada amb
la Concha de Plata a la millor direcció, Concha de Plata al millor actor per Dario Grandinetti
i premi a la millor fotografia per
a Pedro Sotero.
Es tracta d'una colpidora radiografia sobre el pòsit del feixisme social que es va escampar
per tots els racons de l'Argentina
als anys 70. Un més que notable

Tot Cinemes 1882.indd 5

film que destaca per la creació
d'una atmosfera feixuga i asfixiant que ho empudega tot, i que
es desenvolupa en un format de
thriller fosc i espès que conté un
premonitori eclipsi de tons apocalíptics que sembla alertar sobre
l'immediat avenir.
D'altra banda, entre el seu
extraordinari repartiment, encapçalat per un superb Darío
Grandinetti, convé valorar especialment el paper d'un detectiu
xilè que irromp en la trama, interpretat per un tèrbol i lúcid Alfredo
Castro. | Joan Millaret / AMIC

Guanyadors:
• Maria Teresa García Huerta
• Joana Ruiz Ollet

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

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

4/9/19 18:33
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Aloe vera, també a la cuina
Alimentació: Redacció

Les propietats de l'Aloe vera aplicades a la cosmètica i a la salut ja són reconegudes per gran
part de la població, però, probablement, la majoria no ha pensat de fer-lo servir també a la cuina.
Segons un estudi de Francisco Antonio Macías,
catedràtic de química orgànica de la Universitat de
Cadis, l'Aloe vera és un complement que conté més
d'una vintena d'aminoàcids, vint minerals i unes 12
vitamines. Entre altres beneficis, té un efecte laxant
que prevé el restrenyiment, és depuratiu, millora la
salut bucodental i controla el sucre en sang.

On podem utilitzar l'Aloe vera?
Tot i ser encara una gran desconeguda des del punt de
vista gastronòmic, es tracta d'una planta cada vegada
més present a les taules d'Occident. Si volem incorporar-la a la nostra dieta, podem fer-ho afegint-la a batuts
o sucs naturals, caldos, cremes, iogurts o gelatines. A
més, també pot afegir-se a amanides i lliga molt bé
amb el peix, sigui en format de tàrtar o fet al forn amb
herbes diverses. D'altra banda, podem utilitzar-la en
receptes de brioixeria, com en magdalenes o brioixos,
ja que els aporta una textura més esponjosa.
Per aplicar-la a la cuina, cal que en traiem les fulles
i deixem només la part viscosa. Abans de menjar-la,
però, cal deixar aquesta part en remull amb sal durant tota la nit perquè se'n desprengui la substància
grogosa que la fa amarga. Si no, podem trobar-la ja
a punt per cuinar en supermercats especialitzats.

Cuines del món
Al Japó, un país reconegut per la
seva longevitat i la preocupació
per la salut, la fulla d'àloe, ja neta
i filetejada, és un ingredient més
en l'elaboració de plats. També
en alguns països de l'Àfrica, la
Xina, l'Índia o al Pròxim Orient
és habitual trobar-la en plats,
sucs o salses.

Tot a taula 1 i 2 1882.indd 1

4/9/19 13:21

núm. 1882 / del 6 al 12 de setembre de 2019

Perfil d'Instagram
@Deliciousmartha
Receptes senzilles, saludables i amb estil és el que
trobareu al perfil d'Instagram Delicious Martha.
A través d'una fotografia cuidada i elegant, la 'Eat
Girl' Marta Sanahuja comparteix plats de tota
mena, però sobretot hi predominen les postres.
A l'Instragram hi trobareu cada dia una recepta
diferent, però també podeu seguir-les en format
vídeo al seu canal de YouTube amb el mateix
nom de perfil. Anima't a provar alguna de les
seves delícies!

EL CONSELL
DE
L'ÀLOE, EL MILLOR
AFTERSUN
L’àloe és un gran antioxidant que no només hidrata i rejoveneix la pell, també és un excel·lent regenerador de les cèllules cutànies danyades pel sol gràcies a la seva riquesa en
nutrients i a les seves propietats emol·lients.
Encara que ens hàgim protegit correctament, després d’un
bany de sol la pell sempre es resseca i pot ser que la notem
tibant perquè necessita rehidratar-se.

L'àloe, el millor
aftersun:
Els gels i les locions d’'aloe vera' pur actuen tant a nivell
epidèrmic (extern) com dèrmic (intern) i, gràcies al seu
poder refrescant i calmant, la pell recobra en poques hores
el seu estat habitual, de manera que s’evita la descamació i

es fixa el bronzejat. Això últim es deu a la capacitat
que té l’'aloe vera' d’allargar la vida de les cèl·lules
cutànies: com que aconsegueix que durin més
també dura més el color.

55

Cal triar sempre productes ecològics, que s’elaboren amb àloe
natural de cultiu ecològic i estan formulats sense colorants,
parabens ni perfum. La seva textura no grassa s’absorbeix
perfectament i deixen la pell sedosa i nodrida, alhora que
proporcionen una immediata sensació de benestar.
El perquè de les seves propietats regeneradores i curatives es troba en la gran quantitat de nutrients que atresora
aquesta planta mil·lenària, que conté més de 300 substàncies
bioactives, a més d’enzims, sals minerals, oligoelements,
aminoàcids essencials i vitamines A, B i C. Al mateix temps
que hidrata, estimula la producció de col·lagen (el responsable de l’elasticitat de l’epidermis) fins i tot en zones problemàtiques com colzes, talons i genolls.
Així mateix, té un important efecte antiinflamatori i cicatritzant, molt adequat per a les irritacions i cremades solars
perquè reconstrueix la primera capa de la pell i restaura els
teixits. Per aquest mateix motiu, és igualment recomanable
aplicar-lo després de la depilació o l’afaitat.

L’aliat del cabell
El sol no passa únicament factura a la nostra pell, el cabell
també pateix (de vegades fins i tot més) i sol ser el gran oblidat.
Per reparar el dany solar, nodrir el cuir cabellut i eliminar
les cèl·lules mortes n’hi ha prou de barrejar una mica de
gel d’àloe amb el condicionador o la mascareta habituals
i deixar-lo actuar uns minuts abans d’esbandir.
El cabell queda suau, brillant i enfortit i, a més, se n’accelera el creixement i es prevenen la caiguda i els trencaments
de fibra capil·lar.

Consell patrocinat per:

Tot a taula 1 i 2 1882.indd 2
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Temps de verema
Alella celebra fins al 14 de setembre
la festa de la verema, amb el plat fort
aquest cap de setmana
Vins: Redacció

És temps de collir raïm i a Alella, terra de vi, ho
celebren amb una gran festa plena d'activitats,
música, gastronomia i molt de vi. Visites a cellers,
presentacions de vins, xerrades, la fira d'artesans
i gastronomia, música i festa per allargar la nit...
La Festa de la Verema d’Alella, que enguany celebra la seva 45a edició, és un moment per gaudir
i compartir experiències entre veïns i visitants.

Mostra del Vi DO Alella i Gastronomia
Els dies 6, 7 i 8 de setembre és quan més vilatans i
forans s'aproparan al centre del poble per tastar els
plats que presenten els diferents restaurants alellencs,
acompanyats d'una copa de vi d'un dels cellers de la
DO. Les paradetes de gastronomia situades a l'Hort
de la Rectoria, a l'aparcament de davant la biblioteca,
obriran a partir de les 20 i fins a les 23 hores.
Com cada any, el sistema per recollir menjar i beguda anirà amb els tiquets que anteriorment s'han

Tot a Taula 3,4 i 5 1882.indd 2

Plaça de l'Ajuntament d'Alella durant la Mostra del Vi DO Alella i Gastronomia.

ment
Mataró va entrar dins la DO l'any 2013, junta
una
ha
hi
s
amb altres municipis. Tot i això, nomé
ró i
vinya operativa, la vinya de Mata (entre Mata
que
i
mraja
Talco
Llavaneres), que cultiva el celler
no forma part de la DO.
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Alella i Gastronomia.

ment

una

ói

que

enoturismedoalella

d'haver comprat, sigui a l'Oficina de Turisme (amb
horari de 10 a 14.30 h i de 17 a 21 h els dies que dura
la mostra), o a l'estand destinat a la venda de tiquets
a la mateixa plaça.
El preu del tiquet és de 2 euros, i se'n demanarà
una quantitat o una altra segons el producte.
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La Denominació d’Origen Alella és
una de les més petites i també de
les més antigues de la península
Ibèrica. Els vins d'Alella tenen una
llarga història i una important significació dins la vinicultura catalana,
amb referències que citen la seva
popularitat ja en l’època romana.
De les seves varietats destaquen la
garnatxa blanca, la pansa blanca,
el moscatell i la garnatxa tinta.

4/9/19 19:16
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Activitats
gastronòmiques
destacades
El menú de la Festa de la Verema
Vins: Redacció

Més enllà de la Mostra, hi ha altres activitats on
poder degustar els vins de la DO. Entre elles destaquen, com no podia ser d'una altra manera, diferents tastos de vins.
El dissabte, a dos quarts d'onze de la nit, hi haurà a Can
Lleonart el Tast Jove de Vins (6 € amb reserva prèvia), on
la copa anirà acompanyada d'un divertit joc de preguntes.
D'altra banda, hi haurà tres sessions de Tast amb
Personalitat, també a Can Lleonart, que comptaran amb
3 sommeliers (15 € per tast o pack de 35 € els tres). En
David Seijas oferirà el tast "Maridatge: ciència o pseudociència?" (dilluns 9 a les 8 h), la Montse Velasco descobrirà vins dolços amb "Dolça companyia" (dimarts 10 a
les 8 h) i l'Anna Casabona oferirà un tast de quatre vins
de garnatxa negra amb "La nit de les garnatxes".
A més, els dies 7 i 8 a les 10 del matí, els bars i restaurants oferiran una copa de vi harmonitzada amb una
tapa especial (al preu de 4 euros).

Tot a Taula 3,4 i 5 1882.indd 4
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CONCURS

foodiematterz

#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

missfoodielover

guanya
el premi de
bariloche fusion
"Coca de escalivada con anchoas"

codinateresaarges

guanya
el premi de
peix and chips
"Com toca el dijous paella"

guanya
el premi de
espinaler
"Fajita style chicken with grilled vegetables"

narciselguapo

guanya
el premi de
TUBAU
"Dinar perfecte per celebrar el final de
vacances familiars"

lei.alena

guanya
el premi de
double bière
"Fideuà de verduretes i vieires"

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

Tot a taula Instagram 1882.indd 2
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Mascotes
Un estudi revela el
cost de no xipar les
mascotes
No posar xip al nostre animal incompleix la legislació en matèria
d’identificació d’animals

La Fundació Daina i la Societat Protectora d’Animals
de Mataró han compartit un estudi, del qual n’han estat
col·laboradors, que mostra amb xifres l’impacte econòmic que comporta la no identificació dels animals de
companyia al nostre país, fet que incompleix a més la
legislació vigent. Els autors de l’estudi són en Sergi Campo
i la Dana Ferrer, graduats per la de Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona, els quals van presentar-lo com a
Treball Final de Grau, obtenint una nota de 9,5 punts.

En Shark i Pakun (els dos gossos de les fotografies) es troben al refugi Cal Pilé, on esperen una nova família.

Tot Mascotes 1882.indd 2
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Una pèrdua milionària
L’estudi realitzat analitza 7.775 animals
(4.438 gossos i 3.337 gats) recollits
del carrer per Daina i SpAm durant el
període de quatre anys d’investigació
(2013-2017). Sigui pel desconeixement
ciutadà o per la manca de control
policial, els números mostren que el
nombre de gossos identificats va a la
baixa, passant del 46,59% l’any 2013
a un 40,58% l’any 2017. En el cas dels
gats, les xifres són més alarmants, ja
que duran tel període estudiat només
63 van entrar identificats, el que significa que un 98,11% no portava xip.

Tenint en compte la diferència de
despesa per a les protectores spAmDaina segons si un gos duu microxip
o no (calculat en 162,83 € de mitjana), es calcula que el cost extra global durant els anys d'estudi va ser
d'1.364.964,31€. Aquesta xifra surt del
cost unitari multiplicat pels animals
que arriben sense sense microxip
a la protectora (sumant un total de
1.628.280,33 €), menys el cost dels
que van microxipats (dels quals el
cost és de 263.316,02 €).

Una estada més llarga
La xifra calculada de despesa extra
per un gos sense xip d'un que en
porta ve donada en concepte de veterinari i manutenció; en temes de
recollida, el cost és el mateix. La no
identificació dels animals condiciona el temps d’estada als refugis, fent
que els que no porten xip s'hi passis
molts més dies i, per tant, sigui més
car. Fent la comparació entre els que
arriben amb xip i els que no, desde
spAm-Daina van compartir que els
gossos sense xip passen una mitja

Tot Mascotes 1882.indd 3

de 108 dies al centre, mentre que els
que tenen xip s’hi estan 56. En el cas
dels cadells, la diferència és de 27
dies sense xip contra 6 dies amb xip.
Pel que fa als gats, els dies d’estada
sol ser de 132 dies, i no varia gaire
amb els pocs que estan identificats,
que en passen 126.
A partir d'aquestes dades, l'estudi estrapola els números a nivell
autonòmic i estatal. A nivell català, es fixen amb els 20.924 gossos
recollits a tot el territori l’any 2015
(segons dades dels Agents Rurals

Segons dades de
spAm i Daina, en
el 90% dels casos
d’animals no identificats mai apareix el
propietari; dels que
tenen xip, se’n recuperen el 83%.

de la Generalitat), i calculen que
les protectores van haver d’assumir gairebé dos milions d’euros
(1.907.950,76 €) pel fet de recollir
animals que no portaven xip. A nivell espanyol, es basen en dades
de la Fundació Affinity , les quals
apunten que entre el 2013 i el 2017
van entrar als refugis 370.348 animals sense xip. En aquest cas, es calcula que el cost afegit per a les protectores va ser de 110.238.655,22 €.

Lleis poc castigades
Pel que fa a l’impacte econòmic en
l’administració local, hi ha el cost
destinat a finançar el servei de recollida, però també l’ingrés no materialitzat que s’ha deixat d’obtenir per la
manca de control en el compliment
de la legislació. De la informació recollida als 38 municipis que inclou
l’estudi, els autors van concloure
que el control policial és ínfim: hi
ha més recollides que sancions, i
la xifra del que es deixa de recaptar
ascendeix a 582.875€. Aquesta xifra,
però, no s’ha comptabilitzat en el resultat final, entenent que l’objectiu
de les sancions no és recaptatòria i
pot no ser representativa donades
les limitacions dels municipis amb
què s’ha tractat. D’altra banda, però,
evidencia la manca d’incentius pels
propietaris a utilitzar el microxip.
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Mascotes

Posar xip al nostre
animal de companyia
és un deure que
molts no compleixen
Es calcula que un 40% del total
de gossos que recullen al Centre
d'Atenció d'Animals Domèstics de
companyia (CAAD Maresme) no porten xip. El centre pertany al Consell
Comarcal del Maresme i dona servei
als municipis de la comarca.

Als diferents refugis, privats o públics, arriben gossos i gats procedents d'abandonaments o pèrdues. Tal
com obliga la llei, tots els gossos, gats i fures haurien
de portar un xip que identifiqués l'animal amb les
dades del seu propietari, però la majoria de vegades
això no succeeix. "El 40% dels gossos no porten xip, i
dels que en porten, un alt percentatge no tenen dades
o no són correctes", explica en Jordi Caballero, gestor
del CAAD Maresme.

Més enllà del fet que és obligatori,
un xip fa que si un gos es perd,
l'animal sigui més fàcil de trobar.
Com funciona
El xip es pot posar a qualsevol veterinari i el preu pot
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variar segons el centre. Amb campanyes com la de
Socresponsable.org, un xip pot costar uns 35 € als centres veterinaris col·laboradors.
El xip té una grandària d’un gra d’arròs i s’implanta sota la pell de l’animal, per això, tot i que és millor
posar-lo com més aviat millor, "quan els cadells són
molt petits a vegades és una mica complicat", explica
en Jordi. No causa cap mena de dolor ni al·lèrgies, ja
que està fet de material biodegradable, i l'identificador
serveix per a tota la vida.

Tenir les dades al dia, una altra assignatura
pendent
Tot i això, no n’hi ha prou d'anar al veterinari i posar el
xip al nostre company pelut. En Jordi apunta que “és
molt important que les dades es mantinguin al dia”.
Moltes vegades, els gossos arriben amb xip però no hi
ha manera de localitzar els propietaris, sigui perquè el
telèfon és antic o perquè no ha estat donat d'alta. Per
això, hem d’estar alerta d’actualitzar les dades cada
vegada que en canviem alguna.

El xip permet tenir
l'animal controlat i, en
cas de pèrdua, poder
localitzar el propietari.
Si un animal no en porta
i acaba en una gossera, al cap d'uns 20 o
30 dies, depenent del
centre, és "lliure" de ser
adoptat per una altra
família.

4/9/19 17:02

EL TOT 1882.indd 2

4/9/19 12:31

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 7
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
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 8
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30

GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAP ROIG
PARLEM DE CUINA
CAMINANT PER
CATALUNYA

10:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
10:30 GAUDEIX LA FESTA
11:00 MISSA EN DIRECTE DES
DE MONTSERRAT
12:30 CAMINANT PER
CATALUNYA
13:00 CAP ROIG
13:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
14:00 GAUDEIX LA FESTA
14:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
15:30 CAMINANT PER
CATALUNYA
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 DE TEE A GREEN
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 CAP ROIG
18:00 CONNECTI.CAT
CAP DE SETMANA
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:00 CAP ROIG
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 CASTELLS EN XARXA
0:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
2:30 CAP ROIG
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 VA DE CASTELLS
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 CAMINANT PER
CATALUNYA
5:30 CAP ROIG
6:00 CASTELLS EN XARXA

DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU

Dimarts 10
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00

Dilluns 9
7:00

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
14:30 AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
15:00 NEX MATÍ ENTREVISTA
16:00 EL MIRADOR
Reemissió
18:00 AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
Reemissió

23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
CARNET ESPORTIU
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
ON TOT COMENÇA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
EL MIRADOR
CALIDOSCOPI
CAMINANT PER
CATALUNYA
TORNA-LA A TOCAR SAM
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI

Dimecres 11
7:00

POESIA EN VIU

8:00
9:00
10:00
10:30

12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

MATARÓ AL DIA
PARLEM DE CUINA
VA DE CASTELLS
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA A MATARÓ.
En directe des de la
Plaça Rafael Casanova
MATARÓ AL DIA
CASTELLS EN XARXA
VA DE CASTELLS
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA A MATARÓ.
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
CAMINANT PER
CATALUNYA
CAP ROIG
CALIDOSCOPI
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
CAMINANT PER
CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA A MATARÓ.
LA CONVERSA
CASTELLS EN XARXA
POESIA EN VIU
LA CONVERSA
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA A MATARÓ.
VA DE CASTELLS
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
CASTELLS EN XARXA
LA CONVERSA

Dijous 12
7:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
DE TEE A GREEN
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
LA CONVERSA

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

MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
VA DE CASTELLS
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
EL MIRADOR
TRAÇ DE CULTURA
DE TEE A GREEN
CAMINANT PER
CATALUNYA
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA

Divendres 13
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
4:00
4:30
5:00
5:30
6:30

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BARCELONÈS NORD
- MARESME
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
AL DIA BARCELONÈS NORD
MARESME
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
Reemissió

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:
LAURA LÓPEZ NAVARRO
Paraula invertida:
TEMPORADA

Adreça web del banner invertit:
https://caritasmataro.org/

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

4/9/19 16:59

www.totmataro.cat/horoscop

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)

Si has posat uns quilets, els trànsits

Vius un possible final d'etapa i tens

Potser véns d'un període de silenci,

pel sector de la salut, que aspecten

ganes de conèixer gent nova. Un dels

de certa prudència verbal. Però avi-

a la Casa IX, suggereixen augmentar

teus objectius de cara a la nova tem-

at, entres en una etapa més social.

l'exercici físic i també sortir més de

porada, és sortir més, potser fins i

Hi ha una persona que t'atrau molt i

casa per veure món.

tot, trobar parella.

voldràs conèixer-la millor.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb el trànsit de planetes per Casa III,

La tensió de Júpiter al sector afectiu,

L'oposició de Neptú inclina a posar

l'enfocament de les coses és material.

indica que la qüestió de l'amor està

límits o reafirmar-te davant persones

Cerques seguretat econòmica. Entres

sotmesa a tensió. Compte amb les

que no es mostren clares, que no són

en un període de millor connexió amb

accions mancades d'ètica, que poden

frontals. Això ho pots viure, sobretot,

persones de la família.

complicar-te l'existència.

al sector laboral.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si véns d'una etapa de reclusió per

Si signes algun contracte laboral, mira

És evident la tensió que pots viure,

diferents motius, aviat entres en un

bé les condicions. Amb la tensió de

amb l'aspecte de Júpiter. Potser cal

període de més obertura i vida social.

Júpiter amb Mart, cal assegurar-se.

resoldre temes domèstics i laborals.

Molta energia continguda. Caminar

Entraràs en un període de més reserva

Aviat s'inicia una etapa més social i

pot ser un bon exercici.

i contenció verbal.

et sentiràs millor.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Segueixes lluitant per la teva super-

La tensió entre les Cases II i VIII, in-

Les relacions en general, poden ser

vivència o pels teus objectius amb

clina a haver de prendre mesures en

una mica tenses, amb el trànsit de

feresa. Saps que no pots abaixar la

el sector econòmic. Potser és neces-

planetes per la Casa VII. Si els altres

guàrdia però aviat es pot donar algun

sària una revisió de les finances per

et provoquen confusió, potser cal

oasi de tranquil·litat.

recuperar l'estabilitat.

establir certa distància.

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

Empenta

www.totmataro.cat/empenta

La mataronina Laura Martínez Portell, nova
presidenta de l'Institut Català de les Dones
Regidora de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, en aquesta nova etapa vol donar un
impuls a l'organisme en temes com el Pacte Nacional contra la Violència Masclista
Entitats: ACN

El Govern ha nomenat la mataronina Laura Martínez Portell
com a nova presidenta de l'Institut
Català de les Dones. D'aquesta manera, substitueix en el càrrec Núria
Balada, que ha estat nou anys al
capdavant de l'organisme, primer
com a directora i després com a
presidenta.

La nova presidenta
substitueix en el
càrrec Núria Balada,
que ha estat nou
anys liderant l'entitat
catalana
Fonts del Departament de
Presidència han informat que tant
Balada com la consellera Meritxell

Tot 2 Empenta Clack 1882.indd 2

Budó han convingut el relleu, i que
en aquesta nova etapa l'objectiu de
l'institut és dedicar especial atenció
a qüestions com el Pacte Nacional
contra la Violència Masclista.
Una llarga trajectòria
Martínez Portell (Mataró, 1970)
és llicenciada en Dret per la
Universitat de Lleida (UdL), té
un màster en Gestió i Direcció
de Recursos Humans pel Centre
d'Estudis Financers, i un postgrau
en Pràctica Jurídica per l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Mataró.
També ha fet diversos cursos d'especialització en matèria de violència de gènere, jurisdicció de menors o medicació civil, mercantil
i familiar.
Actualment, la nova presidenta
de l'Institut Català de les Dones

és regidora de l'Ajuntament de
Vilassar de Mar i vicepresidenta tercera del Consell Comarcal
del Maresme. Anteriorment, ha
estat vicepresidenta segona de la
Diputació de Barcelona i, entre altres càrrecs, diputada de Benestar
Social, Salut Pública, Consum i
Relacions Internacionals.
En l'àmbit privat, Martínez
Portell ha exercit com a advocada especialista en dret de família
i violència contra la dona en un
gabinet d'advocats. | ACN.

Altres càrrecs
Martínez Portell és regidora de l'Ajuntament de
Vilassar de Mar i vicepresidenta tercera del Consell
Comarcal del Maresme.
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El documental es presenta dimarts 10 de setembre al Cafè de Mar.

Cedida

Retrat de l'escena musical feminista
El documental "Les resilients", produït per Clack en col·laboració amb el Grup Enderrock,
compta amb la presència de Clara Peya, Roba Estesa, Tribade i The Seys Sisters
Documentals: Redacció

En el camp de la música cada
vegada són més les dones que s'alcen per reclamar el seu espai dalt
dels escenaris. Estem davant d'una
bona notícia si tenim en compte
que fins ara el seu paper s’ha circumscrit al món de les vocalistes i
a una imatge sovint estereotipada
i invisibilitzada.
De totes maneres, només una
de cada cinc bandes programades en un festival a Catalunya i a
Espanya inclouen dones. A més a
més, aquests grups acostumen a
tocar en horaris menys atractius
que els seus col·legues masculins.
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Amb l'objectiu de denunciar
aquesta situació i donar veu a les
reivindicacions de l'escena musical
feminista, la productora mataronina Clack, en col·laboració amb
el Grup Enderrock, ha preparat
un documental protagonitzat per
quatre bandes liderades per dones:

Clara Peya, Roba Estesa, Tribade i
The Sey Sisters.
El film Les resilients s’ha rodat
en el darrer mig any en vint localitzacions diferents i està dirigit
per Cristina Madrid, que debuta
en el gènere del llargmetratge documental. | Red.

La gran estrena
La peça audiovisual, que tindrà una durada d’uns 50 minuts, es
presenta el dimarts dia 10 al vespre a l’Espai Culinari Cafè de Mar
de Mataró. De fet, el dilluns 2 de setembre es va posar en marxa
un Verkami per aconseguir el finançament necessari per sostenir
la producció. Només 48 hores després d'arrencar (i abans del
tancament de l'edició del setmanari), el projecte ja havia assolit
els 2.310 euros.
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Tres dies de regata entre Mataró i Menorca.

Agencia Menorca Reserva de Biosfera

Mataró acull la sortida de la VII Regata Menorca
Reserva de la Biosfera
Els vaixells sortiran divendres del port de Mataró i arribaran diumenge al port natural
de Fornells, un dels ports naturals més ben conservats del Mediterrani
Nàutica: Redacció

La VII Regata Menorca Reserva de
la Biosfera unirà els ports de Mataró
i Fornells. Les embarcacions participants, vaixells de totes les eslores
i models, tindran tres dies per superar les 116 milles nàutiques que
separen les dues poblacions. Entre
els inscrits hi destaca l’embarcació
Hydra, guanyadora de l’última Copa
del Rei amb el nom d’Estrella Damm.
De celebració
Al juny, la UNESCO va aprovar l'ampliació de la Reserva de la Biosfera

Empenta 1882.indd 2

Marina de la Mediterrània, que ha
passat de 70.000 hectàrees a 500.000.
D'aquesta manera, s'ha convertit
en la més gran de la seva categoria.
És amb motiu d’aquesta ampliació que l’organització de la regata
ha arribat a un acord amb l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera del
Consell Insular de Menorca per impulsar una nàutica esportiva i turística basada en la sostenibilitat i
respectuosa amb el seu entorn. En
el marc d’aquest acord, juntament
amb els nous trofeus que hi haurà,
també s’entregaran lots de productes de l’illa.

La participació de Mataró ve marcada per la voluntat de l’Ajuntament
d’impulsar el mar com a element
estratègic i un dels eixos centrals
de desenvolupament econòmic
de la ciutat.
Història
La regata va néixer per commemorar el vintè aniversari de la
declaració de Menorca com a
Reserva de la Biosfera per part de
la UNESCO. La idea va ser unir
un port de Catalunya —en aquest
cas el de Mataró— amb un port de
Menorca. | Red.
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Trobareu tota la informació dels cursos a la pàgina www.ccmaresme.cat.

CCdM

La ràdio La Veu
organitza un festival
benèfic contra el
càncer infantil

El Consell Comarcal del
Maresme ha presentat dos
nous cursos

Sis artistes hi col·laboren
posant música a
l'esdeveniment

Tracten sobre Instagram per a empreses i els aspectes
fiscals, mercantils i laborals per a emprenedors

Avui, divendres 6 de setembre, la ràdio La Veu, del barri de
Cerdanyola, organitza un festival
solidari a l'Institut Miquel Biada
(avinguda Puig i Cadafalch, 89). Des
de les 19 ﬁns a les 21 hores sonaran
les veus de Ruben Bravo, Indio Blau,
Maricel, Karol Luque, Lydia Ruiz i
Joan Llorente.
La causa solidària
L'objectiu del festival és recaptar
diners que es destinaran a l'Associació Aniol d'Arenys de Mar, que
té com a lema "Sempre amb un
somriure contra el càncer infantil". L'entitat és col·laboradora de
l'Hospital Sant Joan de Déu en la
investigació contra aquesta malaltia. | Red.

Si ets empresari, autònom o emprenedor, pot interessar-te qualsevol dels dos cursos que ha publicat
el Consell Comarcal del Maresme.
Un d'ells està destinat a treure
el màxim partit de la xarxa social
Instagram, la qual ha esdevingut
un canal de venda i promoció molt
potent. Per poder captar l'atenció
del públic, en el curs s'impartirà com
crear dissenys i infograﬁes atractives. La inscripció ﬁnalitza el 13 de
setembre i té un preu de 24 h. El
curs s'impartirà els dies 17, 24 i 26

de setembre, de 15 a 19 h.
L'altre curs està pensat per resoldre un dels principals maldecaps de l'empresariat autònom: les
obligacions comptables, mercantils
i ﬁscals. Amb les 10 hores de duració del curs, es donaran les eines
necessàries per facilitar la gestió
d'aquests temes. Per inscriure's en
aquesta formació, hi ha temps ﬁns
al 17 de setembre. Té un cost de
20€ i les sessions seran el 19 de setembre de 16.30 a 19 h, i els dies 1
i 3 d'octubre de 15.15 a 19 h. | Red.

L'entrada costa 12
euros i les reserves
es poden fer a
través del telèfon
667 914 575
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ECONÒMICS
COMPRA·VENDA

TREBALL

COMPRO ANDAMIOS PUNTALES, etc.
631.565.231
COMPRAMOS libros, juguetes, comics,
cromos, antigüedades, plumas, puros,
objetos religiosos, restos pisos y casas. Pago al momento. José Miguel.
679.736.491
COMPRA·VENDA IMMOBILIÀRIA
PIS RDA. ALFONS X - Llar Cabanellas.
3hab. dobles, 2 banys. Terrassa
sur, balcó nord. a/c i calefacció.
Aparcament amb accés directe.
350.000€. 687.443.944
TRASPASSOS·LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina.
Zona privilegiada. 639.703.037
¡GRAN OPORTUNIDAD! TRASPASO
restaurante en Argentona. En pleno
funcionamiento. 657.163.801
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE.
93.798.75.69
HABITACIO LLOGUER LLAVANERES
645.226.047
TREBALL
SE BUSCA CHICA para Bar
Restaurante. Interesadas llamar al
telf. 93.001.39.74
FALTA MAQUETADOR-DISSENYADOR/A.
Empresa d'Arts Gràfiques del
sector de la comunicació d'events
online. Incorporació immediata.
Jornada completa. Imprescindible
vehicle propi. Es valorarà idiomes,
coneixements de la suite d'Adobe (Ph,
II, Id), així com experiència mínima
d'un any. Valorable CFGM d'Arts
Gràfiques o similar. Enviar C.V. a:
agda.c@cottonbird.es
TRUST ACCOUNTANTS, S. L. (TA),
serveis contables, fiscals i administratius
amb qualitat big4, a preus molt
asequibles i tracte personal. Info@
trust-accountants. es / 682018442 /
www. trust-accountants. es
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havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

SE NECESITA SOLDADOR con
experiencia 3 años soldadura TIG
chapa 1mm. Zona Mataró. Contactar
WhatsApp. 652.075.127
NECESSITEM UN AUTÒNOM amb
furgoneta pròpia de congelació i
fresc, repartim per les zones del
Maresme, Vallés oriental i Occidental.
Contactar al 687754805.
FALTA COMERCIAL TENDA online.
Empresa d'Arts Gràfiques del
sector de la comunicació d'events
online. Responsabilitats: vendes,
atenció telefònica i seguiment de les
comandes, així com la gestió de les
entregues. Incorporació immediata.
Jornada completa. Imprescindible
vehicle propi. Requisits: Estudis
de Grau Mitjà, castellà nadiu, First
Certificate d'anglès i es valorarà
coneixements de francès. Paquet
Office i gestió del correu electrònic.
Experiència: 2 anys d'atenció al client
en un e-commerce. Enviar C.V. a:
agda.c@cottonbird.es
CHICO OFRECE CUIDAR abuelos
por horas. Experiencia. Referencias.
656.913.560
BUSQUEM PERSONAL PER a
cafeteria en diferents torns.
matarocafe@gmail.com
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, reforç. Experiència i
referèncias. 605.645.386
CHICA CON CERTIFICADO limpieza,
busca trabajo serio. Buenas
referencias. 631.524.998
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA
personas mayores. 631.525.128
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Experiencia. 631.185.734
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h.
632.798.061
CHICA SE OFRECE para limpieza
casa. 631.486.953
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
de niños, mayores... 643.927.758
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2 INSERIR ANUNCIS PRESENCIALMENT:
Oficines EL TOT MATARÓ:
Carrer d’en Xammar, 11
INFORMA'T:
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

CENTRE: Publicitat Fermalli Maresme:
Muralla Sant Llorenç, 2
PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS:
Ps. Carles Padrós, 91
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CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

TREBALL
AYUDANTE COCINA busca trabajo.
634.152.394
PEÓN CONTRUCCIÓN busca trabajo.
634.152.394
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
634.152.416
CHICO BUSCA TRABAJO.
610.691.908
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado
abuelos. Horas. 698.805.540
APRENDIZ DE 20 años busca faena.
Responsable. 661.437.629
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
TOT BODA. Música per a cerimònies.
Concerts lírica. Classes de ball per a
nuvis. Animacions. 686.120.178
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
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Econòmics
PROFESSIONALS
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
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
PALETA AUTÓNOM, PINTOR.
653.796.506
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
CONTABLE 677.645.953
PALETA. 697.685.580
QUIROMASAJE, REFLEXOLOGÍA,
REIKI, dietética. 621.005.977
VARIS
SRA. 55 AÑOS. Busca amistades salir
andar. 646.268.814
VACIAMOS, DESALOJAMOS, pisos,
locales. 631.565.231
B U S CO PA R E JA E STA B L E .
674.471.893 José
CONTACTES
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590. Piso
privado.
MIRANDA, boca, culo, tetas, vicio
total, mulata completa. 603.597.117.
Particular
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
SE PRECISA ENCARGADA para casa
relax sueldo mas comisiones y alta ss
llamar al 625511066 de 9 a 14h
16 CHICAS SIEMPRE, disponibles la
24 HORAS. 675 29 0046 937416340
MARINA, NUEVA en Mataró. Particular,
discreción. Hora concertada. Si todo.
722.568.663
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
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Som globals. Som locals

El món gira molt ràpid.
La teva ciutat també.
Llegint i compartint
El Tot Mataró fas possible
un mitjà local,
independent i gratuït.
Gràcies!

EL TOT MATARÓ i MARESME |

el diari electrònic de mataró i el maresme

| www.totmataro.cat

www.gress.es

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

PORCELÁNICO
60x60cm
Rectificado
1ª calidad
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Texas Crema

por sólo
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IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

NOVEDAD!
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NOVEDAD!
AZULEJO 30x90cm
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1ª calidad
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MÁS OFERTAS EN NUESTRAS TIENDAS!
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REPORTATGE
Text: Berta Seijo
Fotos: D. Ferrer // Arxiu

Amb la lliçó
apresa?
El sector immobiliari
torna a la feina amb nous
reptes i el fre posat

D

esprés d’una època marcada per la
crisi econòmica i l’esclat de la bombolla immobiliària, tot apunta que
el sector de l’habitatge viu, des de
principis del 2017, una època de bonança. Així
ho corroboren l’augment del nombre d’operacions, els inversors estrangers que arriben al
país amb ganes de comprar o els promotors
que tornen a construir a velocitat de creuer.
Els experts en la matèria, però, ja van apuntar a començaments del 2018 que ens espera
un període de canvi durant el qual la paraula
“alentiment” esdevindrà una de les més pronunciades. De fet, Mataró és un dels municipis
que ja ha reduït la marxa, un fenomen que ha
coincidit amb la nova llei hipotecària, l’increment d’episodis d’ocupacions a la ciutat o les
intencions fallides del Govern català de limitar
els preus del lloguer a cop de decret.
En només 10 anys els preus dels pisos es van incrementar un 200%.

En només una dècada, del 1996 fins al 2006, els
preus dels pisos van pujar gairebé un 200% a tot
l'Estat. Inversors, immobiliàries i promotors van
aprofitar la conjuntura del mercat per fer l'agost,
mentre les famílies contractaven a ulls clucs crèdits
hipotecaris sense sovint ni llegir la lletra petita. Els
problemes no van trigar a arribar i l'ensorrament
del sector va suposar també la ruïna econòmica
per a milers de petits propietaris.
Amb el pas del temps, bona part de la ciutadania
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ha pogut superar el tràngol i sembla que torna
a apostar pel maó com a objecte d'inversió. "La
recuperació del sector de la compravenda d'habitatges ja es va començar a notar a finals del 2016
i podem dir que s'ha consolidat durant els darrers
tres anys", apunta Antoni Martí, gerent de la Cambra
de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme. No
obstant això, l'expert assenyala un nou fenomen,
que serà el protagonista indiscutible en l'economia
espanyola i europea dels pròxims anys: l'alentiment.
"Tot i que encara no disposem de xifres concretes,

4/9/19 16:43
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La recuperació del
sector immobiliari
i de la construcció
es consolida en un
any marcat per
diversos canvis
en la regulació

Què has de saber
sobre la nova llei
hipotecària?

és cert que hem notat una davallada en el nombre
de transaccions que tenen lloc al municipi", afirma.
Encara és molt aviat per determinar-ne les causes, però Martí sospita que la posada en marxa
de la nova llei hipotecària segurament en té part
de culpa. "La regulació estrenada aquest estiu

Al juny va entrar en vigor la Llei reguladora dels
contractes de crèdit immobiliari, més coneguda com a nova llei hipotecària. Les regles del
joc han canviat i la norma obliga les entitats
financeres a assumir les despeses de notaria,
gestoria i registre, i els endureix les condicions a
l'hora de desnonar els clients per impagament.
D'altra banda, desapareixen les clàusules terra
o, dit d'una altra manera, en el cas de préstecs
a un interès variable, la banca no podrà fixar
un límit si l'euríbor cau. Ara bé, els bancs també hauran d’analitzar amb especial atenció els
ingressos presents i previsibles, els actius en
propietat, els estalvis i les despeses fixes dels
demandants.

n 200%.

D. Ferrer

és positiva per als consumidors perquè és més
transparent i garantista, però també dona pas a
un escenari desconegut per a les entitats financeres, que han d'assumir totes les despeses del
procediment", explica. Si a aquest trasbals per als
bancs hi sumem la importància que ha adquirit
la figura del notari (que haurà de rebre el futur
propietari dues vegades i proporcionar-li l'escriptura amb un mínim de 10 dies naturals abans de
la firma), no és d'estranyar que moltes signatures
vagin amb mesos de retard.
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Adeu a les
clàusules terra:
en els préstecs
a un interès
variable, els
clients podran
beneficiar-se
de la baixada de
l'euríbor
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Els preus del lloguer
toquen sostre

es van encarir un 30%, "el mercat comença a
mostrar símptomes d'esgotament".

"El sector està molt lluny de reviure una nova
bombolla immobiliària perquè la valoració dels
pisos que són objecte de compravenda, almenys
a Mataró i al Maresme, s'ajusta a la situació del
mercat", afirma el responsable de la Cambra.
Que els preus del lloguer al municipi estiguin
tocant sostre també reforça aquesta premonició. De fet, després de quatre anys (2015, 2016,
2017 i 2018) durant els quals els arrendaments

Segons les darreres dades publicades per la
Generalitat de Catalunya, en el primer trimestre
del 2019 el preu mitjà del lloguer a Mataró va ser
de 637 euros. "Es tracta d'una xifra similar a la
del quart trimestre de 2018 (635 euros) i inferior a la del tercer trimestre de 2018 (641 euros)",
assenyala l'entrevistat, que afegeix que l'oferta
s'està adaptant a la demanda perquè "els llogaters ja no poden pagar més".

En aquest sentit, segons l'Observatori de l’Habitatge Metropolità, el 42% de la població de l'àrea
metropolitana de Barcelona (un total de 300.000
persones) destina ni més ni menys que 4 de cada
10 euros a pagar el lloguer i els subministraments
bàsics. "El problema de l’habitatge al país és que requereix polítiques públiques sostingudes en el temps,
que no depenguin del partit de torn que entra en el
poder i que puguin comptar amb més pressupost",
apunta Martí.
Queda clar que, a hores d'ara, ni llogaters ni propietaris viuen el seu millor moment. Mentre que els
primers han d'afrontar rendes gens assequibles (els
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tres municipis més cars a l'hora de llogar un habitatge són al Maresme: Sant Vicenç de Montalt, Cabrils
i Alella), els segons fan tot el possible per no ser les
noves víctimes de l'ocupació il·legal.

El principal temor del propietari
Antoni Martí també forma part de la Comissió Municipal
de Convivència, òrgan que es va crear a finals del 2016
per gestionar els problemes de convivència i de seguretat que genera l'ocupació il·legal d'habitatges a Mataró,
especialment en barris com Cerdanyola, Rocafonda i
Centre-Eixample. Actualment hi ha vuit agents de la

4/9/19 16:43
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A Mataró,
l'ocupació il·legal
d'immobles
afecta sobretot
veïnats com el
de Cerdanyola,
Rocafonda o el
Centre-Eixample
Policia Local que es dediquen exclusivament a aquesta problemàtica i que, fins al març, han hagut d'actuar
en 450 ocasions. "No pot ser que un desnonament per
impagament s'allargui fins als vuit o nou mesos o que
l'ocupació il·legal d'un immoble no estigui tipificada com
a delicte", denuncia el portaveu de la Cambra. És per
això que al llarg d'aquesta tardor el Consell General de
Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya demanarà
al fiscal superior de Catalunya que s'apliqui al territori la
mateixa instrucció que a les Illes Balears. "Reclamarem
que quan hi hagi una ocupació il·legal es procedeixi
de manera immediata al desallotjament de l’immoble
ocupat i a la detenció dels seus ocupants", especifica.

en maó. "Si bé és cert que a partir del 2017 va haver-hi
una remuntada de preus que encara està vigent en el
mercat residencial i terciari, també hi ha hagut molt
de moviment d'operacions a Mataró", assegura Daniel
Morillas, cap de vendes d'Urbenia. Cerdanyola, Cirera,
Molins i el Pla d'en Boet són els barris que funcionen
més bé i on hi ha més demanda d'habitatge al municipi.
Les zones més cotitzades, per la seva banda, no han
canviat i el Centre-Eixample i la Via Europa ocupen les
dues primeres posicions del podi.
Les noves promocions, com la de l'edifici d'El Rengle,
són encara una excepció a la ciutat. De fet, segons dades
del 2018, el mercat d'obra nova representa el 10% del
total de vendes i les operacions d'habitatges de segona
mà, el 90% restant. Quant al perfil de comprador, "el
nombre de famílies que busquen un nou pis o passar-se
del lloguer a la propietat ha augmentat considerablement en l'últim any", apunta Morillas.
Segons el cap de vendes de la immobiliària maresmenca, però, els inversors estrangers encara no han
retornat a la ciutat. "Encara hi ha compradors xinesos,
russos i europeus que s'interessen per les nostres promocions, tot i que els clients locals són els que predominen", assenyala.

A la caça del millor immoble
Deixant de banda els problemes que encara arrossega el sector immobiliari, els petits i grans compradors
encara consideren que és un bon moment per invertir

La promoció de pisos d'El Rengle està situada al costat del TecnoCampus.
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"Hi ha compradors de la resta d'Europa i també procedents de la
Xina o Rússia, però el que predomina en el mercat residencial de
Mataró són els inversors locals."
- Daniel Morillas, cap de vendes
d'Urbenia

Urbenia
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Cedida

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

Montserrat Viaplana presenta la seva exposició
“Diàlegs” al Museu del Càntir
El 13 de setembre, la pintora de la Garriga aterra a Argentona per donar a conèixer
el seu univers creatiu amb obres que s'emmarquen en l'expressionisme abstracte
Art: Berta Seijo

Montserrat Viaplana reconeix
que les seves obres no beuen de
cap estil en concret ni estan inspirades en cap artista. La pintora,
originària de la Garriga, fa més
de 30 anys que plasma sobre la
tela les seves emocions i estats
d'ànims, fent ús de colors i formes,
i prescindint de qualsevol element
figuratiu. De fet, l'expressionisme
abstracte és el moviment pictòric
en el qual se sent més còmode,
tal com es podrà comprovar del

13 de setembre al 3 de novembre
al Museu del Càntir d'Argentona.
"Aquesta col·laboració va sorgir arran d'una conversa amb una
amiga meva, que hi havia exposat
abans i que em va presentar la Fina
Carreras, tècnica del museu", explica
Viaplana. A partir d'aquí tot va anar
rodat i, un any i mig després, l'espai
ja està preparat per inaugurar l'exposició "Diàlegs".
Curosa i molt perfeccionista, l'entrevistada reforça la idea que un artista
mai no fa vacances. "Durant l'agost
he estat ultimant un dels quadres que

Des del 1986
Fa 30 anys que
Viaplana va inagurar
la seva primera exposició, però abans havia
explorat altres disciplines com l'artesania
veuran la llum a la galeria del museu
i que ja tinc quasi acabat", confessa.
Amb les idees clares
Tot i que Viaplana reconeix que l'art
abstracte és el més difícil de vendre,

“Diàlegs”
La mostra es podrà visitar del 13 de setembre al 3 de
novembre i de forma gratuïta al Museu del Càntir.
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assegura que no té cap intenció de
tornar al figuratiu. "Va ser quan el
meu mestre, Ramon Capell, va decidir deixar enrere qualsevol element
i apostar per l'abstracte pur que jo
m'hi vaig sumar", explica.

He tingut l'oportunitat
d'exposar les meves
obres a Nova York
i a Macau”
Quan toca parlar de la situació del
mercat de l'art, Viaplana ho té clar:
"És molt difícil, quasi impossible,
viure de l'art en aquests moments".
En aquest sentit, assegura que sovint, a l'hora d'exposar, "es perden
més diners dels que es guanyen"
i lamenta que moltes galeries, sobretot a Barcelona, hagin abaixat
la persiana.
Avui dia, la demanda prové de
galeries de fora de Catalunya i d'Espanya. "Fa poc vaig tenir l'oportunitat d'exposar en un espai de Macau,
a la Xina, i de Nova York", afirma.
Apuntant maneres
Sempre envoltada de pintures i
aquarel·les, Viaplana sempre va tenir clar que es volia dedicar a aquest
ofici. "L'any 1986 vaig començar a
exposar, però abans també havia
fet la meva incursió en el món de
l'artesania, treballant amb flors naturals", explica.
Ara per ara la pintura requereix
tota la seva atenció i, a banda de la
mostra al Museu del Càntir, l'entrevistada té programades dues exposicions més: una al Cercle Artístic de
Barcelona i una altra a la Fundació
Hervás Amezcua per a les Arts de
Gavà. | B.S.
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Argentona celebra la Diada
amb activitats pròpies

Els actes de celebració començaran dimarts 10 de setembre.

Cedida

L'Ajuntament ha organitzat diverses propostes culturals,
musicals i lúdiques, a banda dels actes tradicionals
Conjuntament amb diverses entitats i col·lectius de la vila, l'Ajuntament d'Argentona ha presentat una
programació d'activitats per commemorar l'11 de Setembre.
A part dels actes tradicionals,
com l'ofrena floral al monument
de Rafael Casanova, la vigília de la

Diada i també durant el matí del dia
11, s'organitzaran diverses propostes
culturals, musicals i lúdiques. Un
any més, la mobilització a Barcelona
marcarà també la festivitat amb la
sortida d'autocars que es desplaçaran a la tarda cap a la capital catalana. | Arg.com

La Festa de la Vellesa arriba
a la 70a edició

L'esdeveniment se celebrarà el 15 de setembre.

Cedida

Es tracta d'una festa homenatge a tots els veïns i veïnes
de la vila que superen els 75 anys
La Festa de la Vellesa, homenatge
que s'adreça als veïns i veïnes majors
de 75 anys d'Argentona, celebra el pròxim diumenge 15 de setembre la seva
setantena edició.
Entre les activitats programades,
destaquen els actes tradicionals, com
la cercavila amb els gegants i els nans

o la missa a la parròquia de Sant Julià,
que clouran a la plaça Nova amb un esmorzar. El final de festa comptarà amb
l'actuació de la Coral Llaç d'Amistat i
Càntir d'Or, i Sons del Món. Per últim,
aquest any els padrins de la celebració seran Joan Evangelista Ramon i
Montserrat Buera. | Arg.com.
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Canet de Mar es vesteix de gala per a la
celebració de la 12a Fira Mercat Modernista
L'esdeveniment tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de setembre
Festes: Redacció

Cada setembre des de fa dotze
anys, el centre històric de Canet
de Mar es trasllada al segle passat.
Figuració, recreacions, actuacions
artístiques, activitats culturals, rutes,
exposicions... durant tot el cap de
setmana del 13 al 15 de setembre,
el modernisme es reviurà a la vila
maresmenca.
Per aconseguir una recreació amb
el màxim de detalls possibles, canetencs i canetenques s'involucren
amb la fira: ciutadania vestida d’època, comerços col·laboradors decorant les seves botigues, establiments
de restauració oferint plats de l’època i entitats i associacions organitzant activitats dinamitzadores.
Pots consultar totes les activitats
programades a la pàgina www.turismecanet.cat.
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Una fira de pel·lícula
Aquest any, l'esdeveniment estarà
dedicat al cinema modernista, que
farà de vertebrador de totes les activitats de la fira.
Durant el Modernisme, el cinema va destacar per apartar-se del
realisme, centrant-se en la subjectivitat i en la creació d’efectes visuals
que no reflectien necessàriament
l’experiència realista. A Europa van
sorgir diversos moviments modernistes com el dadaisme i el surrealisme, els quals van aprofitar
molts cineastes modernistes per
crear reaccions emocionals i psicològiques. Segurament, el més
conegut i gran icona del moviment
és Charles Chaplin, qui va donar
vida a les pel·lícules de cinema
mut, amb una gran crítica social
sobre les condicions de vida de la
classe obrera i marginada.

DESTAQUEM
# MERCAT D'ARTESANS
D'11 a 14 h i de 17 a 21 h. Riera Sant
Domènec, el carrer Ample, el carrer
Castanyer, la riera Buscarons i la
riera Gavarra.

# EXPOSICIÓ
"¡Gran éxito! El cinema a l’època del
Modernisme": de 10 a 14 h i de 16
a 20 h (durant la fira). Casa Museu.

# ESPECTACLE
"La llanterna màgica": d'11 a 14 h i
de 17 a 20 h. Pista esportiva de la
Plaça Universitat.

# RUTES i VISITES GUIADES
Durant la fira s'ofereixen gran varietat de rutes. Informate'n i compra
els tiquets a l’Oficina de Turisme (tel.
93 794 08 98).
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Segona convocatòria del concurs de cartells
El concurs de cartells, impulsat l'any
anterior amb l’objectiu de fomentar
la participació ciutadana i la creació
artística, continuarà amb la seva segona edició.
D'aquesta manera, aquest any se
seleccionarà el cartell que anunciarà la 13a edició, la de l’any 2020.
La participació és oberta a totes
aquelles persones majors de 16
anys que vulguin presentar les seves obres.
Les bases estaran disponibles a
partir del 16 de setembre, i es podran consultar a través del tauler
d’anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament (www.canetdemar.cat), a
la pàgina web de Turisme (www.
turismecanet.cat) i a les emissions
de Ràdio Canet. | Red.
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Imatge guanyadora del I Concurs de cartells de la Fira. Autora: Laia Baró.
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Actuació de Mestre d'Aixa

Cedida

El grup maresmenc Mestre d'Aixa presenta el
seu nou disc
La formació, nascuda a Vilassar de Mar, fa més de 30 anys que està en actiu
Música: Redacció

"Endavant les aixes" és el nou disc
publicat pel grup maresmenc d'havaneres Mestre d'Aixa. L'àlbum arriba 10
anys després de l'últim que es va presentar. En Xavier Dangla, guitarrista
que fa gairebé 20 anys que forma part
del grup, des del 2000, explica que el
fet d'haver tardat és perquè l'objectiu
era treure un àlbum ben treballat i no
volien fer qualsevol cosa. "Hem esperat
a tenir un producte de qualitat; som de
mirar-nos molt les coses, molt perfeccionistes", apunta. Tot i que també hi
han influït els "petits canvis de la formació, que l'han fet alentir", afegeix.
L’activitat del grup durant l'any és
preparar nous temes per quan arriba
la temporada d’estiu, mesos durant els
quals Mestre d'Aixa puja als escenaris.
El seu estil combina l’havanera i els
ritmes mariners amb la cançó tradicional i popular. Alhora aporten un
toc personal amb peces de composició pròpia i adaptacions en català
d’algunes obres molt conegudes dins
el món de la música.
Amb aquesta filosofia, no podia
faltar al nou disc un tema propi, "Vals
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de l’havanera", escrit per Joan Mateu
i amb música de l'acordionista Òscar
Igual. "És un tema inèdit, amb una
lletra molt divertida que explica en
què consisteixen les havaneres des
de dins", explica en Xavier.
"Si escoltes bé la mar", tema
d'un compositor de Mataró, Xandri
Montasell, és un altre dels que destaca en Xavier. "Vam ser dels primers a
fer-lo i ens fa il·lusió perquè és un tema
mataroní i d'un amic nostre", explica.
Dins la varietat de temes, també hi
entren un popurri de cançons de La
Trinca del disc "Festa Major", aprofitant el seu 50è aniversari, "Havanera"
de Tomeu Penya o una sardana.
Una llarga trajectòria
Amb veus mixtes, acordió i guitarres, acompanyats d'instruments de
percussió, la formació ha mantingut
sempre aquest esquema tot i els canvis que ha patit el grup al llarg de més
de 30 anys de tragectòria.
El grup va néixer l’any 1982 a
Vilassar de Mar de manera totalment
improvisada, amb motiu d’una festa
popular, però aleshores encara no
portava aquest nom. Va ser quatre

El títol és un joc de paraules amb l'expressió
“endavant les atxes!”,
utilitzada antigament en processons
i que col·loquialment
significa "voluntat de
continuar malgrat les
dificultats", fet amb
què s'identifica el grup.
anys més tard, el 1986, que va adoptar
definitivament el nom Mestre d'Aixa.
Des d'aleshores, ja han publicat
sis discos: "A vol de gavina" (1991),
“Mariner de Catalunya” (1994),
“Mestre d’Aixa 10 anys: 86-96” (1997),
"Vela llatina" (2003), "Un cafè entre el cel i el mar" (2009) i el darrer,
"Endavant les aixes" (2019). | Red.
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Perfils

Lídia Rovira,

boja pel teatre

Perfil: Berta Seijo

Inquietant, aterridor i neuròtic. Així és com el públic
defineix el personatge d’Annie Wilkes després d’experimentar de prop les seves reaccions a Misèria. Hi ha algú,
però, que veu les coses de manera diferent. Es tracta de
Lídia Rovira, actriu que encarna l’antagonista d’aquesta
obra inspirada en la novel·la de Stephen King. “Intento
entendre per què fa el que fa sense jutjar-la”, explica.
Fa tres anys que l’entrevistada es posa en la pell
de Wilkes, sota les ordres del director de teatre Pere
Vàzquez. “El 2016 vam fer la primera representació de
Misèria a La Destil·leria amb l’objectiu de fer només
sis funcions”, afirma. Ara per ara, ja en porten 69, entre
Mataró i Barcelona. Implicada en el projecte des de la
seva gènesi, Rovira ha compartit escenari amb Santi
Clavell i Xavier Codony, que fan torns a l’hora d’interpretar Paul Sheldon, l’altre personatge d’aquesta història de terror psicològic.

Perseguint un somni

“Al començament, el soterrani de La Destil·leria ens
va ajudar a crear el clima adequat, però després ens
vam adonar que l’obra funciona perfectament en qualsevol altre espai”, explica. De fet, els dies 7, 8, 9 i 10 de
setembre aquells qui ho vulguin podran gaudir de
Misèria al celler Castellví de Mataró. El que sí que no
canvia és la proximitat amb el públic. I és que aquesta
versió destaca per ser de petit format i acollir menys
de 20 espectadors.
La trajectòria de Rovira sobre els escenaris va arrencar fa 30 anys a la Sala Cabanyes: “En Pep Plaza era
entrenador a la meva escola i ens va animar a anar-hi
i provar”. El somni de Bagdad, 8 Dones, El curiós incident del gos a mitjanit, Billy Elliot o Follia, a Can Gassol,
són algunes de les obres en les quals ha participat. En
el seu pròxim repte, l'actriu dirà adeu al drama sense
matisos per interpretar un dels personatges d’Un déu
salvatge, obra de Yasmina Reza portada al cinema per
Roman Polanski.

Mataronina de tota la vida, l’espai predilecte de Lídia Rovira
a la ciutat el formen els racons de darrere de l’Ajuntament:
la plaça Gran, Santa Maria i la plaça Xica. Un cop a casa, és
una veritable aficionada a la cuina, a estar amb la família i a
veure sèries. De dilluns a divendres, l’entrevistada treballa
al departament de logística i administració d’una empresa
de pintures. No obstant això, mai no s’ha tret del cap la
idea de dedicar-se professionalment al món de les arts
escèniques: “L’edat tira enrere i no haver estudiat també,
però sempre penso que potser arriba el dia que soc en
el lloc adequat en el moment oportú”, afirma.

Daniel Ferrer

APUNTS
Defineix-te: Responsable, conseqüent
amb les meves decisions i patidora.
Un talent que t’agradaria tenir: Poder
gaudir més de les petites coses.
Una obra de teatre: Qualsevol de
William Shakespeare.
Una actriu que admires: Judi Dench.
Un viatge: Islàndia.
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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. 4546
T
ZONA
CERDANYOLA:

OCASIÓN! PISO REFORMADO: Consta de
3 hab. 2 dobles, cocina formica blanca con
galería anexa, baño completo con ducha,
exteriores aluminio, muy bien conservado.

119.000€
Ref. 1440

(C.E. EN TRÁMITE).
T

ZONA 1ª
LINEA DE MAR

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 4543
T
ZONA
SALESIANOS:

PRIMER PISO CON ASCENSOR REFORMADO, EXTERIOR MUY LUMINOSO: 4 hab. 2
dobles, baño con ducha, salón comedor
25m2 con balcón ext., cocina roble con
€ galería anexa muy amplia.(C.E. EN TRÁMITE).

140.000

GRAN
PISO DE
105m2
REFORMADO

Vistas espectaculares a mar, PK y trastero, a 2 min. estación y centro, 3 hab. dobles, antes 4, 2 baños con ducha, cocina
office con galería, balcón exterior, calefacción y ascensor.(C.E. en trámite).

275.000€

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

189.000

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
4/9/19 11:54
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Peramàs

176.260 €

PIS MOLT LLUMINÓS AMB TOTS ELS DETALLS!
Consta de 86 m², 3 habitacions, bany, cuina oﬃce, saló-menjador, balcó, aa/cc, calefacció, tancaments d’alumini, traster, ascensor... Excel·lent relació qualitat-preu!! T 151640

MATARÓ - Centre

330.000 €

ÀTIC DEFINITIU AMB DUES TERRASSES!
168m², 4 habit., 2 banys, servei, cuina office, saló-menjador,
calefac., aa/cc, xemeneia, barbacoa, ascensor... Pàrquing opc.
(no s’inclou al preu). Excel·lent relació qualitat-preu!! T 151616

DOSRIUS - Can Massuet

290.000 €

MATARÓ - LLàntia

230.000 €

PIS IMPECABLE AMB MERAVELLOSES VISTES!
123m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, xemeneia, tancaments d’alumini, ascensor... Meravelloses
vistes! Se’ns dubte es tracta d’un pis definitiu!!! T 151639

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Cerdanyola

61.260 €

CASA A 4 VENTS AMB VARIES TERRASSES!

LOCAL INDUSTRIAL MOLT LLUMINÓS I EXTERIOR!

Llar de 148m² amb parcel·la de 799m². 4 habitacions, bany, cuina
office, saló-menjador, calefacció, aa/cc, tancaments d’alumini, jacuzzi, sauna, garatge... Llesta per a entrar-hi a viure!!! T 420409

100m2, amb sortida de fums, magatzem, instal·lació d’aigua i
llum, etc... Local amb moltes possibilitats de negoci. Gran planta
diàfana amb molta llum natural. Entrada vehicles!!! T 350104
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al

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

info@ﬁnquescastella.com
www.ﬁnquescastella.com

93 757 83 83
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Llàntia

660 €

ESPLÈNDIDA PLANTA BAIXA TOTALMENT REFORMADA!
Pis cantoner a la zona de la Llàntia. 60m², 2 habit., 1 bany de disseny i cuina americana al saló.calefacció, terres gres i llums leds.
No et faltarà tranquil·litat i silenci. Estat impecable!!!! T 110580

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre
GRAN DÚPLEX AMB DUES TERRASSES!

990 €

MATARÓ - Rocafonda

750 €

PRECIÓS ÀTIC AMB ESPAIS MOLT AMLPLIS!
87 m², 3 habitac., bany, cuina oﬃce, saló-menjador, terrassa,
calefacció, aa/cc, ascensor... Bonic pis amb una distribució
pràctica per viure amb comoditat. Molt lluminós!! T 110745

MATARÓ - Centre

850 €

PIS SEMI-MOBLAT AMB TERRASSA DE 25M2!
Consta de 95m², 3 habitacions, 2 banys, cuina independent, salómenjador, balcó, galeria, calefacció, terres porcellànics, etc... Molt
assolellat i ben comunicat!!! T 106626

MATARÓ - Els Molins

700 €

LOCAL COMERCIAL MOLT BEN SITUAT!

1er pis sense ascensor. 100m², 3 habitacions, bany, servei, cuina 100m2 + 100m2 de magatzem, 1 bany, càmera frigorífica, aparaindependent, saló-menjador, galeria, balcó, aa/cc, tancaments dor, subministraments donats d’alta, etc... Llicència d’activitat en
vigor! Entrada a peu de carrer. Especial com a botiga!!! T 303072
d’alumini, traster... Immillorable situació!!! T 110562
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