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Els grups musicals infantils omplen teatres i places
i acumulen milions de visualitzacions a les xarxes
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UNA DE LES MILLORS ZONES
DE LA CIUTAT!
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 AVDA. PERÚ: En un dels
principals carrers de la zona. 1r pis àmplies mesures. 86 m2. 4 dormit (2 dobles). Saló 22m2. Balcó
exterior. Cuina en bon estat. Galeria 10 m2. Bany
reformat. Calefacció. Probablement de les millors
ocasions del moment!!

T 82.000€

T 115.000€

Ref. 13028 CENTRE- VALLDEMIA: Habitatge
totalment reformat, de qualitat. 2 nivells. Apartament 50 m2. diàfan, molt lluminós. Perfecte
com a primer habitatge o inversors. Dormitori
elevat amb armaris encastats i obert cap a nivell inferior on està saló menjador. Cuina office.
Grans finestrals. Bany amb dutxa.

F

145.000€

VIU SENSE COMUNITAT DE VEÏNS!

BON PIS!

A LA MILLOR ZONA DEL BARRI!

Ref. 12995 CERDANYOLA: Com una caseta. 1r
independent, exterior 100% i amb terrassa sup.
60m2. Excel·lent imatge. 86 m2. Terrasseta / porxo.
3 dor. (1 amb vestidor) Saló menj. ampli. Cuina com
nova. Bany amb dutxa. Pis còmode i lluminós. El més
semblant a una casa a preu d’un pis!

Ref. 13030 CERDANYOLA NORD: Al costat de
col·legis, transports públics i fàcil accés autopistes. Habitatge 97m2, ascensor, carrer tranquil.
Saló menjador 20m2. Balcó bones mesures. Cuina bon estat. Pati 12m2. 3 dorm. (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!

G

138.000€

IDEAL PER A GRANS FAMÍLIES!
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!

T 175.000€

T

156.000€

EXCEL·LENT OPORTUNITAT DE
MERCAT!
Ref. 13038 CENTRE/PL. GRANOLLERS: Finca
recent construcció amb ascensor. Àtic amb terrassa sup. 35m2 + pàrquing. 75m2, 2 dorm. Saló
menjador 27m2, cuina office. Bany. Balcó de 6m2,
vistes. De les millors ocasions del moment!!

T 210.000€

T

169.000€

UNIFAMILIAR ADOSSADA!

Ref. 13025 ST.VICENÇ MONTALT: De recent
construcció,entorn agradable, tranquil amb tots
els serveis. P. Baixa + 2 altures, 150m2. Reformada fa pocs mesos. P. Baixa: Saló menj. amb
terrassa 30m2. Cuina office 16m2, Sala jocs
30m2. 1a PLANTA: 2 dorm. + Bany. 2a planta: 1
dorm amb bany suite + Solàrium 16m2.

T

348.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truqui’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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Innovació i nova
maquinària, claus
d’una nova etapa

45 /65

Aniversari

M

arbres Sánchez Cañadas engega nova etapa després de 45 anys. L’empresa familiar,
creada el 1975 pels germans Francisco i Antonio Sánchez Cañadas, està ara liderada
per tres dels fills dels fundadors. Aquesta segona generació ha adquirit la companyia
originària d’Arenys de Mar Marbres Casals, fundada l'any 1955 per Lluís Casals Campeny, essent
les dues empreses referents al sector dels marbres a tota la comarca. La nova companyia ha
invertit en la maquinària més capdavantera sota el nom comercial Marbres Cañadas & Casals,
i amb les reformes internes enllestides l'objectiu del grup és perfeccionar l'acabat dels seus
productes i agilitzar els processos productius. "Els clients són cada vegada més exigents i és per

"Volem agrair als nostres clients i amics
la confiança dipositada en nosaltres,
que ha fet possible aquest projecte"
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La tecnologia més capdavantera

Els socis es van encarregar personalment de comprar les quatre noves màquines a
Itàlia, país de renom mundial en aquest mercat.

"Amb la nova maquinària aconseguim
la perfecció en els acabats"
això que vam decidir comprar quatre màquines
d'última tecnologia a Itàlia", explica un dels
socis. A més a més, la companyia ha estrenat
una exposició permanent a la seva fàbrica de
Mataró amb una vintena de taules de marbre
de gran format, quatre models més de cuina i
onze de trams d'escala. "També hem ampliat
la plantilla en sis persones i hem adequat tots

incloent en el seu catàleg cuines, marbres de
bany, façanes, coronacions, escales o minvells.
"La nostra intenció a curt termini és consolidar la
fàbrica d'Arenys de Mar com a segona exposició
i punt de venda, així com poder accedir a
les cadenes hoteleres", asseguren els socis.
Mentrestant, el grup ja ha inaugurat les noves
instal·lacions a Mataró, seu d'operacions a tot
el Maresme.

2P CAÑADAS 1883.indd 3

els llocs de treball a la nova normativa més
exigent", afegeix. Hi ha, però, una cosa que
no canvia: Marbres Cañadas & Casals seguirà
confiant en les marques de més prestigi nacional
(Silestone, Dekton, Inalco i Neolith) i oferint
totes les varietats de pedres naturals. D'altra
banda, els socis expliquen que, tot i apostar
fort pels plats de dutxa, l'empresa continuarà

TALLER i EXPOSICIÓ MATARÓ:
T 937 984 919
marmolessanchez@gmail.com
C. Sant Pol. 15 · Mataró
www.canadasycasals.com
EXPOSICIÓ ARENYS:
T 937 920 881
marbrescasals@gmail.com
C. d'en Draper, 16 · Arenys de Mar
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Compartir

FOMENT DE LA LECTURA
ENTRE ELS MÉS JOVES

Opinió: Lluís Martí

Després de setmanes de casals, campus, vacances i llargues estones
vagarejant per casa (esmaperduts cada cop que se’ls esgota el temps
d’ús de les pantalles que monopolitzen el seu oci), l’estiu dels petits de
casa es clou amb els campaments del cau.

APLAUDIT: Les biblioteques de
Mataró amplien la seva oferta amb
la creació de dos nous clubs de lectura dirigits a joves a la Pompeu
Fabra i a l'Antoni Comas.

Un grapat de dies d’una intensitat en experiències i aprenentatges brutal que, en el nostre cas, culmina amb el costum de pujar les famílies a
compartir el darrer cap de setmana, per participar en les seves dinàmiques i, finalment, però no menys important, desmuntar el campament.
Superats reptes tan banals com encadenar tres àpats asseguts a terra
(banals però majúsculs a partir de determinades edats), resulta reconfortant comprovar com la fórmula de restar plegats i compartir cançons
i rialles a negra nit manté totes les seves virtuts, com un petit tresor immarcescible amb el pas del temps.
No per veure-ho cada cap de setmana deixa de sorprendre la passió i el
compromís dels caps i les quel·les, gent de vint anys que a canvi de “res”
pren la responsabilitat d’educar fent gaudir, de perpetuar i retornar a les
noves generacions l'alegria, els valors i la il·lusió que van rebre dels seus
propis caps. I, a través de la canalla, saber-ho encomanar a les famílies.
L'últim dia toca recollir el campament (desmuntar i netejar tendes, aixoplucs, cuines i un llarg etcètera) i a l’hora H tant hi ha qui no pot i qui
converteix en ineludible una excusa més aviat laxa, com qui, a l’altra
banda, viu amb incomoditat les desercions a l’hora d’arromangar-se
(qui estigui lliure de pecat... diuen). Res que no passi en qualsevol altre
cercle, sigui mirant de tirar endavant una AMPA o de desenvolupar un
projecte compartit qualsevol.
Com en el món del software lliure, no s’ha de posar l’atenció sobre qui
podem pensar (encertadament o no) que s’aprofita de la feina de la
resta. Cal parar l’atenció en el resultat enorme que obtindrem amb la
suma de moltes petites aportacions: la certesa que si hi som, sumem,
tal com prediquen enguany els castellers locals. La bellesa i la satisfacció
de fer reals petits miracles i grans tresors que, en molts casos, no serien
possibles de cap altra manera.

ROBATORI AMB VIOLÈNCIA
CASTIGAT: Dimecres 4 de setembre a la nit, la Policia Local va
detenir un home de 37 anys que
va amenaçar amb un ganivet i va
agredir un ciutadà per robar-li el
patinet elèctric.

L’ENQUESTA

Creus que les vacances
escolars són massa
llargues?
54,7 % Sí
45,3 % No

LA PREGUNTA

Vas participar a la
manifestació de la Diada?
VOTA L'ENQUESTA A:

Compartir l’esforç entre mares i pares i quel·les i caps acaba sent un
xut de positivitat en vena. Cansats, però amb les piles carregades per
encarar el nou curs.
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Les portades

Foto antiga

L'incendi de TESA

De fa 25 anys

ACM. Incendi Laboratoris Unitex. 25.06.1982.

Vuit persones van resultar ferides com a conseqüència de
l'explosió que es va produir a
l'antiga fàbrica TESA de Mataró
el 25 de juny del 1982. En aquesta fotografia, cedida per l'Arxiu
Comarcal del Maresme, es mostra el moment en què l'incendi
ja estava controlat, després de
l'actuació de 70 bombers.

TESA compartia edifici amb
els Laboratoris Unitex, la firma
que va llançar al mercat la coneguda marca Tiritas fa més de
60 anys. Actualment, l'empresa
és propietat de Hartmann, que
va adquirir-la el 1988. Lluny de
marxar de Mataró, la multinacional alemanya té al municipi
la seva seu central a Espanya.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 19 al 25 de setembre de 2014

www.totmataro.cat

El veterà regidor i president de CDC serà el candidat que
intentarà substituir Joan Mora com a Alcalde de la ciutat

auto

Net&Oil
BENZINERES QUALITY LOW COST

Camí del Mig
Mataró
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SEGUIM
MILLORANT
LES NOSTRES
INSTAL·LACIONS
PER A

Necesitem el teu
suport, per poder
reforçar l'equip
de voluntaris
• Comptabilitat • Administració
• Captació de recursos • Formació...

“Ajuda'ns a ajudar”

VOSALTRES!
17/09/14 12:46

C/ L'Esplanada, 72 · Mataró · T 937 908 002
cim@caritasmataro.org
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Cedida

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Amunt la revolució musical infantil
Els grups de música per al públic familiar es fan un lloc en l'escena cultural del país:
omplen teatres i places i acumulen milions de visualitzacions a YouTube
Música: Gisela Ferrer

Dàmaris Gelabert, El Pot Petit, Xiula,
Reggae per Xics o Mainasons són alguns dels grups per al públic familiar
més destacats del moment. Fa anys que
escriuen temes propis o versionen cançons tradicionals infantils, però en els
últims anys la seva presència ha crescut de manera significativa als escenaris. Cada vegada són més els festivals

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Tral·larí+Pot Petit.indd 2

infantils arreu del país, i inclús s'han
fet seccions "mini" de les grans cites
musicals com són el Primavera Sound
(Minimúsica), el Sónar (SónarKids) o
el Grec (Minigrec).
Cada vegada són més els pares i mares que, compromesos amb la cultura
i acostumats a anar de concert, porten
els fills a cantar i ballar els grans hits
infantils. I és que no es tracta només de
concerts. Titelles, coreografies, teatre i

una posada en escena digna del públic
més exigent complementen la música
i les lletres dels artistes.

Cita a Mataró
Xiula i El Pot Petit
tocaran dissabte al
festival Tral·larí (12 h i
17 h respectivament, al
Parc de l'Escorxador)

10/9/19 11:52
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"Els mosquits" i "Els
dies de la setmana" de
Dàmaris Gelabert són
les cançons catalanes
amb més visualitzacions a YouTube (més
de 211 i 145 milions,
respectivament)
L'impuls de la tecnologia
La imatge d'un nen amb un mòbil
o una tauleta dels pares —si és que
no en tenen una de pròpia— és cada
vegada més recurrent.
En aquest sentit, els videoclips i
les plataformes com YouTube han
estat un trampolí per als grups infantils. Els més petits, que tenen la
capacitat de mirar un mateix contingut tantes vegades seguides com
puguin, han fet créixer les xifres de
visualitzacions dels grups infantils
fins al punt de superar els artistes
amb més presència en el panorama
musical actual.
Al capdavant de la llista hi ha la pedagoga i terapeuta catalana Dàmaris
Gelabert. Amb els seus vídeos, aquesta cantautora acumula milions de
visualitzacions i té les cançons en
català més escoltades a YouTube:
"Els mosquits" té més de 211 milions

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Tral·larí+Pot Petit.indd 3
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Xiula, música reivindicativa
En Jan Garrido i en Rikki Arjuna (músics i educadors socials),
juntament amb l’Adrià Heredia i en Marc Soto (músics), formen
el grup Xiula, "una experiència d'animació musical". Rap, reggae,
rumba, trap, pop-rock... aquest grup de Barcelona, nascut ara fa
9 anys, s'atreveix amb tot i més. Les seves cançons, amb lletres
reivindicatives, amb esperit crític i educatives, parlen fins i tot dels
mocs, els polls o el sucre. Però la cosa no acaba aquí: el grup també
fa llibres, ombres xineses, disseny d’espais educatius i festivals.
Els Xiula són una aposta atrevida i revolucionària en el món de la
música infantil que anima petits i grans a moure's i a compartir la
seva bogeria dalt l'escenari.

de reproduccions i "Els dies de la
setmana" més de 145.
Els temes més reproduïts d'El Pot
Petit són "El lleó vergonyós" amb
gairebé 7,5 milions de visualitzacions, i "Els pirates", amb 5,9 milions.
A Mainasons triomfen les versions
d'"El Joan petit quan balla" amb 6,3
milions (cançó que va viralitzar-se fa

un any arran d'un vídeo que va penjar Leo Messi al seu perfil Instagram,
on sortia el seu fill cantant-la) o "El
cargol treu banya" amb 5,7 milions.
Pel que fa a Xiula, un dels seus
temes de més èxit és el rap "Verdura
i peix", el qual acumula més de
300.000 visites, o "Polls", amb prop
de 160.000. | G.F.

10/9/19 11:52

Ciutat

En Siddartha Vargas (Pau) i l'Helena Bagué (Jana) són els dos protagonistes d'El Pot Petit.

Cedida

"Fa molts anys que treballem per dignificar la
música per al públic familiar"
Parlem amb l’Helena (o la Jana) per conèixer més a fons El Pot Petit
Música: Gisela Ferrer

El Pot Petit, nascut el 2009 a l’Alt
Empordà, presenta temes propis amb
música, lletra i una posada en escena
molt treballades. El dissabte, els més
petits podran gaudir d'aquest món
màgic a les 17 h al Parc de l’Escorxador.
Com va néixer El Pot Petit?
Vam néixer com a duet, en Siddartha

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Tral·larí+Pot Petit.indd 4

i jo, amb una guitarra i veu, i la cosa
ha anat creixent fins al punt que ara
som vuit músics a l'escenari. I estem
preparant l'espectacle dels 10 anys, en
què som 13. Venim del món de l'educació i de les arts escèniques i teníem
la inquietud de crear espectacles musicals de qualitat, que combinessin, a
part de la música, els titelles i el teatre.
Què tenen d'especial els

vostres concerts?
Són concerts teatralitzats, hi ha un fil
conductor: en Pau i la Jana viuen al Pot
Petit, un món màgic on tot pot ser. Allà
hi tenen uns amics, els diferents personatges, que surten en forma de titella i
van presentant les diferents cançons.
També hi ha coreografies i
ritmes ben diferents.
La dansa, connectar el cos amb la veu,

10/9/19 11:52
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ajuda a fer més gran la cançó i que
els infants hi interactuïn. També ens
agrada que ja de ben petits puguin
escoltar diferents estils musicals per
començar a educar l'oïda i conèixer
diferents ritmes i melodies.
Perquè és important la música per als infants?
Jo crec que ajuda amb tot. La música
connecta d'una manera molt profunda
amb tots nosaltres i contribueix molt
al desenvolupament els primers anys
i durant tota la vida. El llenguatge de
la música l'entenen ja des de nadons.

Com rebeu l'èxit?
Quan vam començar fèiem les coses
tan bé com podíem però no imaginàvem que acabaríem en una plaça amb
2.000 persones, i totes cantant unes
cançons creades per nosaltres. I això
és molt emocionant. A més, ens agrada
molt el contacte amb el públic, sempre
baixem a fer-nos fotos i ens agrada que
ens expliquin històries relacionades
amb les cançons. També a través de
les xarxes som molt actius i ens agrada
rebre els inputs de les famílies.

D'on traieu la inspiració?
Intentem posar-nos al lloc dels infants
i pensem què els pot interessar i motivar. Els pirates, per exemple, els criden
molt l'atenció. Aprofitem els personatges per donar algun missatge o transmetre algun valor a través de la cançó,
així arriba molt més.

Com és la vostra activitat?
Frenètica [riu]. Aquest any està sent
molt boig i molt bonic a la vegada. No
parem. A l'agost hem fet 16 actuacions, i al setembre tenim les mateixes
o més. També estem amb l'espectacle
dels 10 anys, que portarem aquest últim trimestre a teatres i auditoris molt
importants. Ens espera un final d'any
molt entretingut i mogut.

A quines edats us dirigiu?
Tenim un espectacle per a nadons (0-3),
que el fa El Pot més Petit, una branca
de la companyia. Els altres, en principi,
van adreçats al públic de 3 a 8 anys, però
ens trobem tant amb vídeos de nadons
d'1 o 2 anys que ja ballen les cançons,
com amb més grans, de 10 i 12 anys, a
qui els encanta la nostra música.

Sembla que és ara que hi ha
un boom de grups infantils.
Jo crec que no és fruit del moment;
molts de nosaltres fa molts anys que
treballem per dignificar la música per
al públic familiar. Fins ara ha estat una
mica menystinguda o arraconada, perquè a vegades tenim prejudicis i pensem que, com que és per a nens, pot ser

Tot 1,2,3 i 4 Ciutat Tral·larí+Pot Petit.indd 5

qualsevol cosa. I crec que tant nosaltres
com Dàmaris, Reggae per Xics, Xiula
i molts altres estem mostrant que és
tan important com la música per a
adults i que podem estar als mateixos
escenaris. La gent respon moltíssim,
anem a qualsevol lloc i està a rebentar.
L'èxit d'aquests grups és
també gràcies a YouTube.
La manera de consumir la música ha
canviat i els vídeos han pres molta importància. En aquesta onada també
ens hi hem sumat nosaltres. La veritat
és que també ens ha sorprès molt el
fet que els vídeos tinguessin milions
de reproduccions i que funcionessin
tan i tan bé. Els nens, quan els agrada
una cosa, s'ho miren moltes vegades,
i això fa que acabis formant una mica
part de la seva família.
Algun projecte futur?
En tenim molts; som uns culs inquiets
i ens agrada anar innovant. El ritme
de les actuacions, per desgràcia, no
ens permet parar per crear. Aquest
setembre, si tot va bé, traurem el disc
dels 10 anys, un recopilatori de les
cançons més emblemàtiques arranjades de nou i que sonen increïblement
bé. I tenim altres cosetes que encara
no podem dir, però esperem poder
explicar ben aviat. | G.F.
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Tornada a
l'escola
Els més petits de casa comencen aquesta setmana el curs, amb nervis,
ganes i preparats per aprendre i viure noves experiències.

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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Catalunya enceta nou
curs escolar amb 1,3
milions d'alumnes
A principis de setembre, el conseller
d'Educació, Josep Bargalló,
va destacar les xifres més rellevants
de la tornada a l'escola d'aquest any.
Catalunya arrenca el nou curs escolar el 12 de
setembre amb 1,3 milions d'alumnes preparats per
iniciar les classes, retrobar-se amb els amics i viure
nou mesos replets d'experiències, aprenentatges,
èxits i fracassos.

La tornada a l'escola comença amb 3.200 estudiants
menys que l'any passat, una situació que respon a la
crisi demogràfica que actualment viu Espanya i la resta
del continent europeu. Les noves xifres es tradueixen
en una ràtio de 13 alumnes per docent en els cursos
d'educació primària, i de 10 alumnes per cada professor
d'educació secundària obligatòria (ESO).
En aquest sentit, Bargalló va anunciar que la
Generalitat convocarà oposicions per als professors
de secundària (2.964 places) i inspectors educatius
(110), així com per a escoles oficials d'idiomes i d'arts
plàstiques i disseny (81).

Inversió en nous centres
Catalunya estrenarà quatre centres escolars (ubicats a Barcelona, el Prat de Llobregat, Sant Esteve de

Palautordera i Vidreres) i executarà obres en prop de
400 col·legis i instituts. Per fer-ho s'han invertit més
de 67 milions d'euros. A més a més, està previst que
aviat obrin les portes 25 instituts escola –els centres
que imparteixen l'educació obligatòria des dels 3 fins
als 16 anys–. No obstant això, cal destacar que encara
prop de 90 equipaments imparteixen totes les classes
en barracons o mòduls prefabricats.

Estrena d'un projecte pilot
Fora de l'educació obligatòria, el Govern català ha iniciat un projecte pilot que combina tres anys de batxillerat amb determinats cicles formatius de grau mitjà.
S'impartirà en set centres, i permetrà que l'alumne obtingui tant el títol de batxillerat com un cicle formatiu
artístic o de tècnic esportiu. | Red.

t
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Sostenibilitat i
respecte pel medi
ambient, vitals també
a l'escola
Els nens són com esponges i per això és
molt important que aprenguin com més
aviat millor a reciclar i a reutilitzar
el material escolar.
Dur a terme una tornada a l'escola sostenible ja no
és un repte. Només has de seguir una sèrie de consells ben senzills per assolir el teu objectiu i estalviar
diners pel camí.

En primer lloc, abans de comprar qualsevol cosa
pensa si realment és imprescindible. Hi ha roba i
material escolar que encara ens pot fer servei i que
no requereix cap substitut. Revisa les motxilles dels
més petits i els calaixos de casa, i pensa bé si necessiteu aquell uniforme o aquell joc de retoladors
abans de comprar-los.
Un altre truc per reciclar és adquirir llibres de
text de segona mà. Si en el teu cas no hi ha cosins o

germans grans a casa, busca per Internet plataformes o
pàgines web d'intercanvi de material escolar com Relibrea,
Iberlibro.com o Green Books Club.
D'altra banda, recorda que hi ha alternatives sostenibles per portar l'esmorzar i el berenar. Digues adeu als
envasos que no es poden reutilitzar i aposta per bosses
o embolcalls que es poden rentar sense problemes i que
venen amb dissenys ben originals per a la canalla. | Red.

Segona vida
Hi ha webs en les quals es
poden comprar llibres de
segona mà.
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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-en a les nostres installacions 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, i ampliem a
altres exàmens oficials també molt
reconeguts com TOEFL, IELTS, etc.
Des de Global English, us desitgem
un bon curs 2019-2020! | Red.
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Les sol·licituds de
beques menjador
augmenten un 6%
El Consell Comarcal del Maresme ha rebut
9.089 peticions de famílies demanant
ajut econòmic per fer front a les despeses de menjador escolar. El 71% han estat
resoltes favorablement, el 13,9% han estat
denegades i el 15% estan en procés.

Cada vegada més famílies necessiten un ajut econòmic per afrontar les despeses del menjador escolar. De fet, les sol·licituds de beques menjador s'han
incrementat un 6,3% a la comarca aquest curs, si tenim en compte les dades de l'any passat. En total, el
Consell Comarcal del Maresme ha rebut 9.089 peticions. D'aquestes, gairebé el 71% han estat resoltes
favorablement, el 13,9% han estat denegades i el 15%
estan en procés. En aquest primer atorgament s'han
concedit ajuts a 6.449 alumnes per un import total
de 3,5 milions d'euros. | Red.

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

escola
d’anglès
PLAÇA DE LES TERESES 25

Tel. 93 790 84 52
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Aprèn anglès vivint
una gran experiència
Fer una estada a l'estranger és una
gran oportunitat no només per aprendre o millorar l'anglès, una assignatura
obligatòria per a joves i adults avui dia,
sinó també per viure una experiència
de vida. A KBLanguage trobaran el
viatge que més s'adapti a tu, sempre
oferint la màxima confiança.
KBLanguage va néixer de la inquietud personal de
la Montse Guardiola i en David Cabezudo, una parella
maresmenca, a l'hora d'apostar per l'educació en anglès

dels seus fills. Com que per a ells la màxima premissa és
la confiança, van decidir fer-ho pel seu compte aprofitant els seus amics d'Irlanda. I el que va començar en
petit comitè, ha acabat esdevenint un projecte de viatges
per aprendre anglès, adaptats a les necessitats de cada
viatger. Actualment, porten gent a Irlanda i a Boston, on
tenen la garantia de comptar amb amics i persones de
confiança que fan el seguiment dels viatgers.
D'opcions n'hi ha moltes. Des de cursar un any de
secundària a fer cursos d'anglès o altres àmbits; buscar
una feina o simplement viure amb una família local;
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marxar dues setmanes (a qualsevol època) o estar-hi
tot l'any. Siguin quines siguin les teves preferències, a
KBLanguage buscaran la manera de satisfer-les.
Per als infants i adolescents, marxar a l'estranger és una
manera de créixer, adquirir autonomia i responsabilitats.
Però també els adults tenen l'oportunitat d'immergir-se
en una llengua i una cultura diverses. Sobretot Boston,
explica la Montse, està molt preparat per a rebre adults.
A més, KBGrup té també una branca musical. Durant
tot l'any, ofereix cursos a l'escola KBMusics, situada a
Mataró.
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La formació en l’àmbit
dels animals: una
plataforma d’accés al
món laboral
La cura dels animals, ha estat des de
sempre una professió amb un ampli
reconeixement social, complementat
amb l’agraïment dels animals i dels seus
propietaris que en molts casos han desenvolupat lligams emocionals molt forts i
sincers amb les seves mascotes.

Formació: Triangle Acadèmia

Estem doncs davant un àmbit professional en
creixement, d’una banda en la cura dels animals
domèstics, que més enllà dels habituals gats, gossos
i ocells, actualment s’han afegit d’altres com petits
rosegadors, rèptils o espècies exòtiques. També, el
control que fa l’Administració respecte la criança,
l’engreix o la supervisió de grans escorxadors és un
segon àmbit professional que requereix la presència
de professionals qualificats en l’àmbit de la cura i
supervisió dels animals i del que els envolta.
Un segon, és la tasca que fan les protectores, fundacions privades o públiques que a banda de desenvolupar consciència social i sensibilitat cap a la
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cura dels animals, fomenten l’adopció responsable
d’animals, i combaten l’abandonament dels mateixos. Us animem a tots vosaltres a conèixer per
exemple la tasca que es fa al SPAM (fundació Daina),
una protectora amb molt de recorregut a Mataró i el
Maresme, i que exemplifica perfectament el tarannà
d’afecte cap al món animal.

Podeu conèixer la seva activitat i
programes de voluntariat a:
www.protectoramataro.org/ca

Com accedir a aquest món professional?
La possibilitat d’accedir a una de les tasques vinculades a la cura dels animals es pot fer bàsicament
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des de dos vessants, la universitària
i la no reglada.
La formació universitària contempla el grau de veterinària que actualment es pot cursar a la Universitat
Autònoma (UAB) i a la Universitat
de Lleida (UdL). També es pot accedir a aquest àmbit laboral estudiant el grau de biologia. L’accés als
graus es pot fer des del Batxillerat
o des d’un cicle formatiu de grau
superior, però requereix una nota
de tall important, doncs el nombre
de places és reduït.
En la zona nord del país, es pot
trobar algun centre que desenvolupi
els graus superiors en ramaderia,
però actualment l’oferta reglada és
molt limitada i amb una sectorització geogràfica important.
I finalment trobem tota la formació no reglada, aquesta formació
proposa un títol que encara no té
valor acadèmic, però que igualment
pot ser una formació de qualitat
que permeti a les persones fer una
trajectòria curricular intensa i amb
garanties per assumir algunes de les
tasques descrites amb anterioritat.

Una carta de presentació al
món laboral
Assistents tècnics veterinaris,
ensinistradors, fisioteràpia per animals, perruquers canins, experts
en cavalls, en rèptils, en animals
salvatges o en cetacis són programes formatius que ben fets poden
significar una carta de presentació
important i solvent per un accés
al món laboral.
Per decidir respecte aquesta formació, cal conèixer la proposta
formativa, els continguts, les opcions reals de pràctiques en entorns
clínics i en entorns comercials i a
partir d’aquí prendre decisions.
Una bona formació en l’àmbit
de la cura dels animals, pot ser
una molt bona plataforma per accedir a un àmbit laboral de gran
reconeixement i prestigi. | Triangle
Acadèmia
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Addictes a les noves
tecnologies?
Les consultes de psicologia reben cada
vegada més visites de pares que no
saben com reconduir l'afició dels seus
fills i filles a les noves tecnologies, especialment als dispositius mòbils i als
videojocs.
Fortnite, IPhone, Instagram, Snapchat. Si ets pare o mare
d'un preadolescent segurament hauràs escoltat més d'un
cop una o vàries d'aquestes paraules. I és que actualment el
món virtual i les aplicacions condicionen la vida de molts
joves, portant com a conseqüència una possible addició.

El percentatge de persones d'entre 14 i 18 anys que
fan un ús abusiu de les noves tecnologies a Espanya
va augmentar, segons les últimes dades del Govern,
d'un 16% a un 21% de 2015 a 2017. De fet, els experts
apunten que hi ha una veritable "preocupació social" a la qual s'ha de donar resposta com més aviat
millor. És per això que cada vegada es desaconsella
més regalar mòbils, tauletes o videojocs als menors
per dates assenyalades com aniversaris, Nadal o
Reis Mags.

Una precocitat que no deixa ningú indiferent
D'acord amb les dades de l'organització Common
Sense Media, la majoria dels nens i nens majors de
vuit anys compten amb tauleta pròpia i l'usen una
mitjana de 48 minuts al dia.
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Es desaconsella regalar mòbils, tauletes o videojocs als menors per dates
assenyalades.
D'altra banda, els rellotges o polseres intel·ligents,
i altres dispositius mòbils que destaquen per la seva
sofisticació i connexió permanent a Internet encapçalen la llista de desitjos dels més menuts. Els perills
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patir trastorns com l'ansietat, problemes de concentració o dificultats per relacionar-se amb els altres.

d'accedir a aquestes demandes són diversos. I és
que tots aquests objectes acostumen a tenir prestacions com càmeres de fotos, serveis de localització
o transferències de dades per Bluetooth que poden
posar en perill els usuaris.

Quins riscos comporta un ús excessiu dels
videojocs?
Els videojocs s'han imposat com un dels mitjans
d'entreteniment favorits dels adolescents. La gran
majoria els consideren com un passatemps que els
proporciona una experiència de diversió positiva i
difícil de superar amb altres activitats.
Alguns joves, però, arriben a introduir-se tant el
món virtual que no són capaços de controlar les seves
emocions i comportaments socials, i poden arribar a

Quins són els senyals d'alarma?
Els principals indicis que ens han de fer pensar
que hi ha risc d'addicció als videojocs són els següents: aïllament social i empitjorament del rendiment acadèmic; pèrdua de la noció espaciotemporal; avantposar el joc a activitats i responsabilitats
de la vida diària; interrupció de la pauta natural de
son; agressivitat quan es limita l'ús dels jocs o irascibilitat; aparició de malalties mentals associades i
dissociació; eufòria elevada quan es juga, o higiene
i cura personal deficient.
En cas de sospita, es recomana no alarmar-se mai
abans d'hora. El primer que cal fer és posar-se en
contacte amb un professional acreditat en addiccions perquè pugui orientar el pacient i fer un correcte
abordatge del cas.
Tot i que per a un tractament òptim es recomana
l'ús de diverses tècniques psicoterapèutiques, els
experts recomanen les de tipus cognitiu-conductual.
Dins d'aquesta línia de treball, la barreja de teràpia
psicoeducativa grupal amb suport individual i el
seguiment psiquiàtric es mostra molt efectiva. Ara
bé, la implicació de la família en tot el procés de recuperació no hi pot faltar.

Cognitiva-conductual
Es tracta, segons els experts, de la teràpia
més efectiva d'afrontar una possible
addicció als videojocs. Tot i això, res no
funcionarà sense el suport de la família.

Un trastorn
més a la llista
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va incloure a finals de
maig l'addicció als videojocs en
el llistat de malalties mentals. De
fet, aquest trastorn va just després de la ludopatia i porta a un
increment del desig de jugar i del
grau de prioritat que se li dona
respecte a altres activitats diàries.
Els països que formen part de
l'organisme hauran de tenir llest
un protocol d'actuació davant
d'aquests casos abans de l'1 de
gener de 2022.
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Ciutat

Aprovada la suspensió de llicències en un tram
del Camí Ral per embellir i unificar l'espai públic

El Camí Ral és un dels carrers més transitats de Mataró.

Arxiu

El projecte comprèn el tram entre el carrer Cooperativa i la Rambla, i també aglutinarà
mesures a favor d'una "mobilitat pacificada"
Urbanisme: Redacció

El Ple Municipal del 5 de setembre
va aprovar suspendre temporalment
i per a un període màxim d'un any
l'atorgament de llicències de parcel·
lació, enderrocs, obra nova i reforma
de façana en un dels trams del Camí
Ral. Concretament, es tracta del com·
près entre el carrer Cooperativa i la
Rambla.
Amb aquesta decisió, el consistori
vol aconseguir "un teixit consolidat
d’edificis; un espai públic de quali·
tat fent una reurbanització unitària

i introduint el verd; una mobilitat
pacificada; noves pautes compo·
sitives per a les edificacions i mit·
geres, i la dinamització comercial
de la zona amb la reactivació de
plantes baixes".
Un tram desconfigurat
La intenció de l'estudi és esbrinar
com posar fi a una situació que tra·
dicionalment ha caracteritzat aquest
tram: la desconfiguració. I és que les
edificacions històriques conviuen
amb els nous immobles construïts
d'acord amb el Pla general del 1996,

El Camí Ral és la connexió directa del centre amb el TecnoCampus.
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Tram irregular
Les noves edificacions
conviuen amb els
immobles històrics
enretirats i amb una alçada màxi·
ma de cinc plantes. Aquest model,
que només s’ha desenvolupat en 26
de les 71 parcel·les (36,6%), també
ha fet aparèixer nombroses parets
mitgeres. A més, a la irregularitat de
les edificacions s’hi suma el trànsit
intens de vehicles, que ha contri·
buït també a la manca de qualitat
ambiental a la zona.
D'acord amb el Pla d'Impuls
del Centre
La voluntat d’embellir aquest tram
del Camí Ral s’alinea amb la propos·
ta guanyadora del concurs d’idees
del Pla d’Impuls al Centre, "Mataró
ciutat ideal", que té per objectiu mi·
llorar la qualitat de vida, la imatge i
la promoció de la ciutat i l’activitat
econòmica.
En aquest sentit, es considera
el Camí Ral com u eix estratègic
que cal potenciar, ja que és la con·
nexió directa del centre amb el
TecnoCampus. | Red.
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Prop de 10.500 visitants atesos
als punts d'informació turística

Gomar, nou membre
de la Junta de Govern
de la Diputació

Fins al 31 d'agost s'han dut a terme 40 rutes guiades.

Xesco Gomar.

Arxiu

Arxiu

Entre l'1 de maig i el 31 d'agost, 8.267 visitants s’han
adreçat a l’Oficina de Turisme i 2.183 al Punt d’Informació
Turística de Mataró

El socialista ha estat
escollit president de l'Àrea
de Medi Ambient

El turisme segueix apostant per
Mataró. I és que, entre l'1 de maig i el
31 d'agost, el municipi ha atès 10.450
persones entre els seus dos punts
d'informació turística, un 11,7% més
respecte al mateix període del 2018.
En concret, 8.267 visitants s’han
adreçat a l’Oficina de Turisme, ubi·
cada al número 48 de La Riera, i 2.183
persones s'han dirigit al Punt d’Infor·
mació Turística, situat al número 5 de
la plaça de Miquel Biada i habilitat
per tercer any consecutiu.

El regidor i portaveu del grup mu·
nicipal socialista a Mataró Xesco
Gomar ha estat designat nou presi·
dent de l'Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona. L'ens pro·
vincial està presidit per l'alcaldessa
de l'Hospitalet, Núria Marín. | Red.

Estrangers i amb ganes de
gaudir de l'art de la ciutat
Del total de visitants atesos, un
43,72% són estrangers. Pel que fa al
seu origen, un 31,33% provenen de
França; un 10,03% del Regne Unit; un
8,87% d’Alemanya i un 8,04% d’Itàlia.
D'altra banda, entre l’1 de maig i
el 15 d’agost, 31.711 persones s’han
allotjat en tres dels quatre hotels
de Mataró i al càmping. El 76,45%
d’aquests turistes són estrangers.
Quant als principals reclams de la
ciutat, els museus i centres d’art, les
rutes i visites guiades, la Casa Coll i
Regàs, la Nau Gaudí, Les Santes i les
festes populars són els llocs i esde·
veniments que criden més l'atenció
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La Nau Gaudí és un
dels principals reclams
de la ciutat

Detingut per robar
un patinet elèctric
de forma violenta

dels turistes. De fet, un 46,5% de
les persones que visiten Mataró ho
fan atrets pel turisme cultural i un
24,58% per les compres. Queden en
un segon pla segments com el tu·
risme religiós (6,89%) o el turisme
actiu (5,63%).
40 rutes guiades
Segons dades del consistori, fins al
31 d’agost s’han dut a terme 40 rutes
guiades en què han participat 360
persones. A més, durant els mesos
de juliol i agost s’han programat 16
visites guiades en anglès i francès de
la ruta “El Modernisme a Mataró”,
que s’han afegit a les visites que es
fan habitualment. Prop d’un cente·
nar de persones han fet aquesta ruta
(71 en anglès i 27 en francès). | Red.

El detingut té 37 anys.

Arxiu

L'arrestat va agredir el
propietari del vehicle
El dimecres 4 de setembre la Policia
Local va detenir un home de 37 anys,
després que amenacés amb un gani·
vet un ciutadà per robar·li el patinet
elèctric al carrer Joan d’Àustria. Els
agents van arrestar l’agressor després
que aquest perseguís la víctima i l’agre·
dís a l’avinguda del Maresme. | Red.
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Dos nous clubs de lectura dirigits a joves
Durant aquest curs, les biblioteques de Mataró ofereixen un total de nou tertúlies de
lectura de temàtiques diverses i adreçades a adolescents d'entre 11 i 17 anys
Cultura: Redacció

Queda clar que fomentar la lectura entre els més joves és un dels
objectius principals de les biblioteques municipals. En aquest sentit, tant la Biblioteca Pompeu Fabra
com l'Antoni Comas han afegit dues
noves tertúlies als espais de lectura
que hi ha a la ciutat i que s'adrecen
a adolescents d'entre 11 i 17 anys.
Amb aquest canvi, hi ha un total de
nou tertúlies infantils i juvenils programades per al curs que tot just comença. En concret, la Pompeu Fabra
ja ho té tot a punt per donar el tret
de sortida als següents clubs: Gomet
Blau (5-7 anys), Gomet Vermell (711 anys), Setciències (10-14 anys),
Superagents Lectors (10-14 anys),
Tertúlia jove (13-16 anys) i Llegim! (a
partir de 17 anys). Per la seva banda,
la Biblioteca Antoni Comas comptarà amb els clubs Gomet Vermell
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(7-11 anys), La porta màgica (11-13
anys) i Lectura en veu alta (a partir
d’11 anys).
Quina és l'oferta per al públic
adult?
Pel que fa al públic que supera la
vintena, la Direcció de Cultura ofereix nou clubs de lectura, entre els
quals hi ha Vens a la tertúlia? (a les
dues biblioteques), Llegir per parlar
(a l'Antoni Comas) i diverses trobades

Clubs de lectura
Es tracta de trobades
mensuals a les biblioteques en què els membres
comparteixen punts i de
vista i impressions al
voltant d'un llibre
en idiomes com l'anglès, el francès
o l'italià. | Red.

Període d'inscripció
Les inscripcions a aquests clubs
es poden fer en ambdues biblioteques fins al 14 de setembre,
en el cas dels clubs de lectura
per a adults, i fins al 21 de setembre, en el cas dels clubs per
a infants i joves. Si se supera el
màxim de persones inscrites, es
realitzarà un sorteig.
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Durant la cercavila i l'actuació, als grallers dels Capgrossos els van acompanyar els Gaiteros d'Elciego.

Sònia Gallén // Capgrossos

Els Capgrossos fan castells per segon any a
Elciego, Àlaba
La colla repeteix l'experiència d'agermanar-se amb aquesta localitat basca
i fa castells de 7 en el decurs de les festes patronals
Castells: Redacció

Els Capgrossos de Mataró han estat
aquest cap de setmana a Elciego, una
petita localitat de La Rioja alabesa
que celebra les festes patronals en
honor a la Virgen de la Plaza. Uns
180 castellers van voler repetir l'experiència que l'any passat ja havia
convertit la colla en un dels elements
destacats del programa de festes
d'aquesta població. Si la pluja va
obligar a fer els castells a cobert fa
un any, en aquesta ocasió els pilars
i castells dels de blau van ser protagonistes en diferents punts del nucli
urbà de la població. L'actuació va
entusiasmar el públic local i va refermar la germanor entre catalans
de Mataró i bascos d'Elciego.
Sortides com aquesta ajuden a fer
pinya i fer colla. Un cop a Elciego,
els Capgrossos van poder participar
en diferents actes de la festa. Així,
per exemple, van fer pilars al balcó
previs al 'txupinazo' d'inici de les
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festes, que van encendre els enxanetes mataronins. Ja dissabte a la
tarda, van fer castells al pavelló, en
una cercavila pel poble i una diada
completa just davant l'església de la
localitat. En paral·lel no van faltar
la resta d'actes típics, com convits
o balls als quals els mataronins es
van sumar amb entusiasme. Repetir
l'anada a Elciego era un dels principals objectius dels dirigents dels
Capgrossos, per la bona entesa i el
tracte rebuts l'any passat.
Castellerament, els castells de 7 van
ser protagonistes en una jornada plàcida en què l'important era mostrar
aquesta tradició al públic basc. Així,
es va fer un 3 de 7 al pavelló, nombrosos pilars de 4 i, un cop a plaça,
un 4 de 7 amb l'agulla (posterior a
un intent desmuntat anecdòtic), un
5 de 7 i un 4 de 7 amb l'agulla.
Va ser al final de la diada que es
van viure tres moments molt especials. El primer va ser un pilar de 4 amb
l'alcalde d'Elciego de segon —vestit

En el marc de la Diada, la colla va actuar
davant del mercat del
Born de Barcelona
amb la camisa dels Capgrossos—
com a agraïment a la rebuda. El segon va ser la recreació del "cuc casteller", una mena de joc per al gaudi
de la canalla en què es fa saltar els
petits en un passadís format pels
braços dels castellers, i, finalment,
també es va ballar la 'Polca d'Ours'
entre catalans i també joves bascos
que s'hi van sumar. Algunes de les
joves locals anaven vestides amb
vestes tradicionals en una estampa
impagable. | Red.
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Els conflictes que genera el
malentès, vistos a través de l'art

El Cafè de Mar acull
l'estrena d'un film
palestí

Hi ha previstes diverses visites guiades a l'exposició.

La Sarah i en Saleem.

Cedida

Cedida

Un total de 14 artistes destaparan els malentesos que
hi ha darrere de percepcions comunes en una mostra
col·lectiva a Can Palauet

"Los informes sobre Sarah
y Saleem" es podrà veure
dimarts 17 a les 19 hores

Mataró serà la primera ciutat que
acollirà “Elogi del malentès”, una
mostra col·lectiva produïda per la
Diputació de Barcelona i que fins al
gener del 2022 arribarà a nou localitats de la província (Vilafranca del
Penedès, Vilanova i la Geltrú, Manresa,
Badalona, Granollers, Martorell, Sant
Cugat del Vallès i Terrassa).
L’exposició, comissariada per Joana
Hurtado, aglutina les obres d’artistes
de diferents disciplines i es pot veure a
partir d'aquest dissabte, 14 de setembre, a Can Palauet.

Després d'estrenar-se en diverses
mostres cinematogràfiques de renom, "Los informes sobre Sarah y
Saleem" arriba a Mataró. Programada
per a dimarts 17 de setembre a les 19
hores al Cafè de Mar, la sessió està organitzada per la productora mataronina Clack i l'associació Mapasonor.
L'entrada és totalment gratuïta, i la
pel·lícua, oberta a tothom.

Punts de vista diferents
Mar Arza, Cabello/Carceller, Lúa
Coderch, Kajsa Dahlberg, Anna Dot,
Dora García, Andrea Gómez, Núria
Güell, Alexandra Leykauf, Mariona

Moncunill, Mireia Sallarès, Batia Suter
i Pilvi Takala són els protagonistes
d'aquesta mostra, que té com a objectiu "destapar els malentesos que hi
ha darrere de percepcions comunes
i convidar el visitant a fer-ne la seva
pròpia lectura".
L'exposició compta, a més a més,
amb un servei educatiu específic i hi
ha previstes diferents visites guiades. La
primera (dissabte 26 d'octubre a les
18.30 hores) estarà comentada per
la comissària, Joana Hurtado, seguida d'un recital poètic a càrrec de la
poeta Blanca Llum Vidal. L'alumnat
de l'escola Maria Mercè Marçal serà
l’encarregat d’oferir la resta de visites: 27 d'octubre i 10 de novembre,
a les 12 hores, i 16 de novembre, a
les 19 hores. | Red.

Més activitats
El diumenge 29 de setembre
a les 12 hores tindrà lloc la
xerrada-acció de l’escriptora,
coreògrafa i ballarina, Cristina
Morales, a partir del seu llibre
“Lectura fácil”. Les performances seran les protagonistes del
matí del 17 de novembre amb
la participació de diversos
artistes.
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Un 'thriller' polític premiat
El film és un drama amb pinzellades de 'thriller' polític, dirigit pel
realitzador palestí Muayad Alayan,
que va guanyar el Premi del Públic
i el Premi Especial del Jurat al millor
guió al Festival de Rotterdam. A més,
la pel·lícula va participar en la secció
oficial de la Seminci de Valladolid,
on va tenir una gran acollida.
Quant a l'argument, el film narra
la història de la Sarah, una dona jueva que regenta un cafè a Jerusalem
Oest, i en Saleem, un noi palestí de
Jerusalem Est que treballa com a repartidor. Tot i ser de mons separats i
estar casats amb les seves respectives
parelles, ambdós ho arrisquen tot
quan s'endinsen en una relació que
podria esquinçar les seves famílies,
que no sospiten res. | Red.
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El Cor Ciutat de Mataró obre nova convocatòria
d'audicions

L'agrupació està formada per una vintena de cantaires.

Cedida

El càsting es farà, per als cantants amateurs, divendres 20 de setembre de 21.30 a
23.30 h al Foment Mataroní
El Cor Ciutat de Mataró busca talent. L'agrupació, formada per una
plantilla amateur de fins a 25 cantaires i dos grups de cantants que
funcionen per projectes, ha organitzat una audició que tindrà lloc
divendres 20 de setembre a la nit
al Foment Mataroní.

El càsting està dirigit a perfils amb
experiència en cors i grups vocals nascuts a partir del 1959 i amb disponibilitat per a tots els assajos i concerts del
cor. A més a més, també es busquen
estudiants de grau superior de cant
que vulguin formar part de l'agrupació i que rebran una compensació

econòmica en forma de dietes.
Per assistir a les audicions cal inscriure's a través del formulari de la
web www.corciutatmataro.org fins
al 18 de setembre. Un cop rebuda
la documentació pertinent, es contactarà amb els escollits per correu
electrònic. | Red.

Quarta edició del taller gratuït de teatre i dansa
per a dones

És un taller organitzat pel Servei d'Igualtat, l'Aula de Teatre i la Vocalia de Dones de Laia l'Arquera.

Cedida

Les classes aniran a càrrec d'Antonella D'Ascenzi i començaran el 9 d'octubre al Foment
El Servei d’Igualtat i Ciutadania,
l’Aula de Teatre i la Vocalia de Dones
de Laia l’Arquera organitzen per
quart any consecutiu el taller gratuït
de teatre i dansa “Dones en acció”.
Les classes es faran del 9 d’octubre al 20 de maig, els dimecres de
19.15 a 21.15 h al Foment Mataroní,
i tenen com a objectiu sensibilitzar
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sobre temàtiques de gènere i detectar
patrons característics de la cultura
patriarcal.
La professora del taller és Antonella
D’Ascenzi, que té una llarga trajectòria
en el món de la interpretació i la docència. D’Ascenzi va rebre una beca de
dramatúrgia del teatre Cuarta Pared
amb un projecte sobre la violència

de gènere i ha dirigit un taller de teatre i dansa amb dones maltractades
al Centre Tutelat de Recuperació i
Reinserció de la Comunitat de Madrid.
Les dones que vulguin apuntar-s'hi
poden enviar un correu electrònic
a info.cird@ajmataro.cat, trucar al
93 702 28 12 o anar presencialment
al (CIRD). | Red.
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El poder integrador
de la música
Diumenge 15 setembre / 17 h
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6.
Mataró) / Entrada: 5 €.
Com cada segon diumenge de mes,
arriba una nova entrega d'El Discconcert.
Aquesta vegada, un concert en directe
a càrrec de L'Home Invent. Liderat per
Fran Delgado, el grup acaba de publicar
el seu primer treball, "Abrera-Mura",
amb 10 temes en català de pop enèrgic
i lletres reflexives. La banda es va endur
el premi Èxit i el de votació popular a la
darrera edició del concurs Sona9.
El projecte del Disconcert va néixer el
2005 amb dos objectius: oferir un espai
de lleure a les persones amb diversitat
funcional i recollir diners per desenvolupar
nous projectes de participació i integració.

Agenda
MÚSICA
# Concert d'estiu a la terrassa
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Divendres 13 setembre / 21 h:
'J.Janton', cançó d'autor d'estil
indie-folk-rock.
Divendres 20 setembre / 21 h:
'Emanem', versions acústiques del
duet format per Marc Dalmau i la
Minerva Prat.

SOLIDARITAT
# Festival benèfic 2019
Dissabte 14 setembre / 17-20 h
CC Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / Preu: 7 € adults,
3 € nens/es.
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Actuacions de grups de dansa i
cant de la vila. Tota la recaptació anirà destinada al Hospital
St. Joan de Déu per la investigació del càncer infantil. Organitza:
Associació Arenyenca d'Ajuda
Contra el Càncer.

POESIA
# Sopar Estellés 2019
Dimecres 18 setembre / 20:30 h
Espai Cafè de Mar (c. Santa Rita,
1. Mataró) / 13,50 €. Inscripcions:
omnium.cat/maresme
Òmnium Cultural Maresme impulsa el primer Sopar en homenatge
al poeta Vicent Andrés Estellés.
Concert a càrrec de Marc Ràmia.
Micròfon obert.

XERRADES I LLIBRES
# Pla de millora de la Biodiversitat
dels Parcs i Platges, de l'àrea metropolitana de Barcelona
Divendres 13 setembre / 19 h
Biblioteca P. Fidel Fita (c. Bonaire,
3. Arenys de Mar)
Presentació a càrrec de Martí
Boada, Jordi Sargatal, Jordi
Bordanove i Pere Alzina.
# Club de Lectura novel·la en
català
Dilluns 16 setembre / 19 h
Biblioteca P. Fidel Fita (c. Bonaire,
3. Arenys de Mar)
Tertúlia literària al voltant del llibre
"Papitu: el somriure sota el bigoti",
de Carlota Benet.
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Música per la
Solidaritat
Concert de Carles Duart, cantautor mataroní.
A benefici de la Fundació Campaner, per
prevenir, tractar i erradicar la malaltia del
noma infantil a Níger (Àfrica).
Dijous 19 setembre / A les 21 h
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) /
Taquilla inversa.

# L'escorxador de Mataró
(1915-2015)
Dimarts 17 setembre / 19 h
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Presentació del llibre, un recorregut per la història de més de
setanta anys de servei de l’antic
escorxador de Mataró. A càrrec de
Manuel Cusachs i Corredor.
# Joan Peiró - Lluís Companys,
semblances i contrastos entre
dos líders socials i polítics
Dimecres 18 setembre / 19.30 h
Sala d’Actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Josep Puig
Pla, historiador. Organitza: Amics
de la Ciutat de Mataró.
# Maresme dibuixat
Dijous 19 setembre / 19.30 h
Dòria Llibres (C. Argentona, 24.
Mataró)
Presentació del llibre de Montserrat
Sanchis Bosch, recull de dibuixos
fets de l’Urban Sketcher.

TOT AGENDA 1883.indd 3

# Document Voluntats Anticipades
(DVA) - Testament Vital
Dijous 19 setembre / 19 h
Les Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada-taller a càrrec d'Isabel
Alonso Dávila, presidenta de Dret
a Morir Dignament-Catalunya.
# Esencias de Egipto
Dijous 19 setembre / 19.30 h
Buc de Llibres (C/ Muralla del
Tigre, 31 local 3. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de
l'autora, Montserrat Rojas, fruit
d'una experiència vital de necessitat de canvi i retrobament amb
si mateixa.
# La vegetació psammòfila:
l'exemple de les zones protegides de la platja del Cavaió
Dijous 19 setembre / 19:30 h
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar)
Conferència a càrrec de Carme
Buxalleu Serras, biòloga arenyenca
i gran experta en botànica.

INFANTIL
# El conte de la Rotllana
Divendres 13 setembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
'El monstre de colors va a l'escola',
d’Anna Llenas. Conte i taller d’activitats plàstiques.
# Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 14 setembre / 18 h
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47.
Mataró) / Gratuït
Participa en família en una activitat lúdica i cultural al primer edifici construït per Gaudí, per descobrir les seves característiques
arquitectòniques.
# Volums que ens parlen
Diumenge 15 setembre / 12 h
Ca l'Arenas Centre d’Art. Museu de
Mataró (c. Argentona, 64. Mataró)
Activitat infantil per jugar, experimentar i descobrir l'escultura com
a forma d'art per explicar històries
i emocions.
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Give'me 5!

Tral·larí

Nou mercat on es pot comprar i
vendre qualsevol objecte per un
màxim de 5 euros, per promoure el reciclatge i l'intercanvi.
Zona dedicada al joc de grans i
petits. Foodtrucks.

Una nova experiència en família.
Festival amb concerts, actuacions,
tallers, xerrades, mercat de lleure,
joc i zona de restauració.
Dies 14 i 15 de setembre

Diumenge 15 de setembre
De 10 a 19 h

Dissabte de 9:30 a 22 h i
Diumenge de 9:30 a 16 h

Marina Port Premià de Mar

Parc de l'Escorxador (Mataró)

# El taller secret d'en Subarroca
Diumenge 15 setembre / 12 h
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47.
Mataró) / Gratuït
Activitat infantil: en Francesc
Subarroca té el taller ple de coses.
# Les sabates noves de
l'emperador
Diumenge 15 setembre / 17:30 h
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
35. Vilassar de Mar) / Preu: 4,50 €.
Espectacle de teatre familiar, a
càrrec de la Cia. Anna Roca.
# Empedrat de Contes
Dimarts 17 setembre / A les 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Hora del conte especial amb l'espectacle "El Cantallaire: set ratolins cecs i altres contes i cançons",
a càrrec de Ferran Campabadal.
# Art Time
Dimecres 18 setembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
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Conte i taller d'activitats plàstiques:
" Fem un collage a l’estil Richard
Hamilton".
# Empedrat de Contes
Dimecres 18 setembre / 18 h
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
"Chomon per a la mainada", cinema
mut i contes, A càrrec d’Artur Díaz.
# Dijous a la biblio
Dijous 19 setembre / 17:30 h
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Conte i taller d'activitats plàstiques: 'T'avorreixes, Minimoni?',
de Rocio Bonilla.

FESTES I FIRES
# Festa del Viver
Diumenge 15 setembre / 10 a 20 h
Baronia del Viver (Ctra. de Vilassar
km 5,6. Argentona)
Portes obertes al bosc pintat, als
jardins, a l’ermita, sala d’exposicions i centre d’interpretació,

foodtrucks. D'11 a 12 h, Missa amb
la Coral Càntir d'Or d'Argentona.
D'11 a 14 h, Vine a tocar el piano
amb Maria Canals De 12 a 13 h,
Sardanes amb la Cobla Palafolls.
De 16 a 18:30 h, Mostra d'Oficis: tintura natural. De 16 a 20 h,
Dibuixem El Viver d'Argentona. De
18:30 a 19:30 h, Concert a càrrec
de Pep Lladó. Organitza: El ViverFundació Setba.
# 70a Festa de la Vellesa
Diumenge 15 setembre / 8:30 h
Església i plaça Nova (Argentona)
8:30 h, Cercavila amb els Gegants
i Nans. 8:45 h, Concentració a la
plaça de l'Església dels avis homenatjats majors de 75 anys. 9 h,
Missa a la Parròquia de Sant Julià.
9:45 h, Anada des de l'Església parroquial fins a la plaça Nova. 10:30
h, Desdejuni servit pel restaurant
Sant Jaume. Seguidament, Acte
públic d'homenatge a la vellesa.
Parlaments. Fi de festa, amb l'actuació de la Coral Llaç d'Amistat i
Càntir d'Or i Sons del Món.
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Ruta del Mar
Ruta guiada per descobrir la
vinculació de Mataró amb el mar:
la història marítima i naviliera,
l'entorn natural de la costa, les
transformacions del litoral, etc.

ATENCIÓ CIUTADANA

Diumenge 15 setembre / 18 h

Telèfon d’Atenció
Ciutadana

Des de l'Ermita de Sant Simó
fins al Port (Mataró)

# Gin&Tapes
Divendres 20 setembre / 20 h
Mercat Municipal (Riera Bisbe Pol,
82. Arenys de Mar)
Jornada gastronòmica al mercat.

RUTES I VISITES
# Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial
Dissabte 14 setembre / 17 h
Des de la Nau Gaudí (c.
Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de Mataró.
# Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 14 setembre / 19 h
Vil·la romana de Torre Llauder (c.
Castaños, 175. Mataró)
Visita guiada a les restes de la vil·la
romana de la ciutat d'Iluro.

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

CURSOS
# Tallers veïnals 2019-20
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Inscripcions fins al 25 de setembre (dl. a dv. de 17 a 21h): Tel:
93.757.88.57.
Cursos Primer Trimestre 2019-20.
Idiomes (diversos nivells): Anglès
per viatjar. Francès per viatjar. /
Fotografia digital. Edició i retoc
GIMP Photoshop. / Inici a l'informàtica. / Cuidem el cos: Ioga.
Ioga Intensiu. Ioga Infantil. Seitai.
Tai-Txi. Pilates. Seitai. Gimnàstica
Hipopressiva. / Belles Arts:
Restauració de mobles. Dibuix
i Pintura. Dibuix i manualitats
Infants. / Artesania: Labors i Puntes
de Coixí. Patchwork i Labors. /
Guitarra. / Taller de la memòria.

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00
Oficines d’atenció ciutadana
De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> La Riera La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47
>

Cerdanyola Pg. de Ramon

>

Molins C. de Nicolau

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

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

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

EMERGÈNCIES 112

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

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

/ Tel. 93 758 24 99
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Diàlegs
Exposició de pintures abstractes de
Montserrat Viaplana, amb un ventall
inesgotable de formes i colors.
Museu del Càntir (c. de l'Església, 9.
Argentona)
Fins al 3 de novembre. Inauguració:
divendres 13 de setembre a les 19 h.

Exposicions
# Erodere
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
13 de setembre a les 19.30 h.
Fotografies de Suzy Corby.
# Elogi del malentès
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Inauguració: dissabte
14 de setembre a les 12 h.
Col·lectiva itinerant Programa d’Arts
Visuals de l’Oficina de Difusió Artística
(ODA) de Diputació de Barcelona.
# Col·lectiva Sant Lluc 2019
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Inauguració: Dijous
19 de setembre a les 19.30 h.
Exposició d'artistes de l'Associació
Sant Lluc per l’Art.
# Les orquídies silvestres de
Catalunya
Espai Cultural Can Bisa (c.
Monserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Inauguració: dissabte 14 de setembre a les 18 h.
Fotografies del Grup Orquidològic
de Catalunya (GOC).
# Reflexos
Ca l’Arenas. Centre d’art (C.
Argentona, 64. Mataró). Fins al
27 d'octubre. Visita guiada: dissabte 14 de setembre a les 18 h.
Mostra de la vida i obra de Damià
Campeny (1771-1855).
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# Coneixes aquest personatge?
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró). Del 16 de
setembre a l'11 d'octubre.
Dibuixos de Toni Rovira.

# Matèria i atzar
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 9 de
novembre.
De l'artista Joan Poch.

# Pinzellades
CC Espai Gatassa (C. Josep
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
/ Fins al 26 de setembre.
Col·lectiva dels alumnes adults del
taller de pintura de l’Associació de
Veïns de Cerdanyola.

# Grocs
Capella del convent de les Clarisses
(c. Santa Clara, 9. Arenys de Mar)
/ Fins al 29 de setembre.
Dibuixos de Toni Ferron.

# La mort, digna i il·lustrada
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 30 de setembre.
Associació Dret a Morir Dignament.
# 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.
# (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.

# L'expressionisme de la natura
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
29 setembre.
Pintura de Mercè Flores.
# Blanc de puntes blau de mar.
Recull de treballs
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar) / 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) / Fins al 28 setembre.
Organitzada per l’Arxiu Municipal
Damià Bas i Macià.

# 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.
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Gent Gran

# 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.

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 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:

# 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).

CASALS

AMOR AL PRIMER SO!
Enamora't del nou Audiòfon MARVEL
• de
• El poder de la tecnologia recarregable
sonora extraordinaria des de
• Qualitat
la primera adaptació

Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.
# Casal de 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.

SERVEI DE MANTENIMENT PER
VIDA DELS AUDIÒFONS
FINS A 5 ANYS DE GARANTIA
FINS A 5 ANYS PILES GRATIS

AUDIÒFONS DES DE 390 €

A ONAcústica LI GARANTIM
LA MILLOR AUDICIÓ
CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

www.onacustica.net
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Apunts
psicològics
Restaurar la confiança social
El 24.06.19 a París, la revista Psychologies va organitzar
una jornada de "Sciencies.Po":
Política, espiritualitat i economia. El títol d'una jornada sobre
la confiança.
On som? Perquè tot això? La realitat és ben clara: Els polítics no
són clars. Fan discursos ambivalents. Què busquen? L'elit no dona
confiança al Poble. L'elit ha de ser
el primer a donar exemple. No tot
és l'economia, però sí la base o el
primer esglaó, com vam veure amb
la Piràmide de Maslow.
La dita llatina: Primum vivere,
deinde filosofare. Primer l'estómac
i després fer discursos. Com és que
els polítics són l'únic estament que
es posa els sous entre ells mateixos sense consultar la ciutadania?
I després quants polítics criden a
tenir-los confiança.
No és fàcil restaurar la confiança
d'un Poble en els seus dirigents. No
s'ha de fer des de la por, inventar
enemics i angoixar. Un exemple:
perillen les jubilacions!!! Les persones grans voten per por a qui
no haurien de votar. La confiança és la base neuronal-emocional
per poder créixer i esdevenir una
persona madura i creativa.
Una gran feina, no únicament
a les escoles, que han de treballar
per formar pràcticament al model
democràtic començant per les direccions. TOTHOM CRIDA A LA
CONFIANÇA. Però la confiança
es guanya, mai s'imposa. És un
ambient, un tarannà.... Cal pensar per un mateix i ser molt i molt
crític amb totes les fonts "oficials"
d'informació.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

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

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

Sèniors
Altruisme vs egoisme
Durant molts anys, els científics
han defensat que els humans érem
genèticament egoistes, que només
podíem actuar de manera altruista
per motius morals i mitjançant un
control molt estricte dels nostres
impulsos bàsics. Es basaven en el
fet que l'instint de supervivència
individual (la base de l'egoisme) és
un tret adaptatiu, que augmenta les
probabilitats de mantenir-nos vius
per assegurar la supervivència de
l'espècie humana.
En l'actualitat però, la ciència
demostra que cooperar i ajudar a
l'altre és en realitat el nostre primer
impuls, i una altra manifestació de
l'instint de supervivència complementària a l'egoisme. En la nostra
cultura, predomina la percepció
que l'ésser humà és intrínsecament
egoista i violent, i que l'altruisme és
una cosa que s'educa perquè pensem que són dos impulsos antagònics, però els científics han arribat
a la conclusió que són dues cares
complementàries, algunes vegades
contraposades, de l'instint bàsic de
supervivència.
La teoria de l'evolució ja preveia
que un col·lectiu en què tots els seus
membres fossin plenament altruistes, tindria més probabilitats d'evitar
la seva extinció, ja que la probabilitat
de supervivència d'un individu ve
reforçada quan rep l'ajuda dels seus
semblants. En l'actual cruïlla que ens
trobem, de transició d'un sistema
capitalista obsolet, cap a una nova
societat centrada en les persones i
no en els diners, l'alternativa ja no
pot ser materialista, sinó basada en
una escala de valors, que dignifiqui
a l'ésser humà com a portador de
valors altruistes universals.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada

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

gimnàs amb equipament d’alta
qualitat (cardio i musculació)
i monitors qualificats
pista poliesportiva, sauna,
pista d’esquaix, pavelló cobert...
nou grup de tècnica
de runnning
natació per a
embarassades
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més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat
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EMPAT AGÒNIC
El CE Mataró treu un merescut punt del camp del Parets en el seu
retorn a 1a Catalana
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MINUT ZERO

Opinió

Gisela Ferrer
periodista

Gaudir de la competició
Hi ha moments en què la competitivitat creix, com en derbis o clàssics

Agenda
Casa
FUTBOL 1a Catalana
CE MATARÓ - GUINEUETA

La competitivitat és bona; ho és en
diferents àmbits, i entre ells l’esport.
Estimula, et fa esforçar més, perseverar, i també arriscar. És resilient i
t’ensenya a perdre. I com és normal, la
competitivitat entre dos equips, o dos
esportistes, s’estimula i es potencia
depenent del moment: una eliminatòria, una final, un derbi, un clàssic.
No cal dir, a més, que no són només
els jugadors als qui augmenta la motivació. El deliri i la passió es traspassa
també a les graderies, on els aficionats dels diferents bàndols animen i
pateixen.
A Mataró, justament, aquest any no
es viurà la competitivitat que aporta
el derbi entre els dos sèniors d’EBA, el
Mataró Parc Boet i la UEM Germans
Homs. Una pena, per la ciutat i per la
lliga. La rivalitat (que ha de ser sempre
sana) entre ambdós clubs fa omplir
l’Eusebi Millan i el Teresa Maria Roca,
oferint un ambient de bàsquet que difícilment es pot veure en altres espais
i moments. Sí, n’hi ha hagut un, a la
Lliga Catalana. Però podent-ne tenir
tres, és una pena.
Tot i això, jo no he vingut a parlar
d’aquest cas. Encara m’emprenyo
quan recordo segons quins comentaris al Twitter en saber-se que el
Real Madrid tindria equip femení
de futbol. El que per mi semblava
un pas magnífic, i també tardà, per
al benefici de l’esport, per alguns

El Personatge

individus era una pèrdua de diners,
de temps i una simple moda que
aviat passaria de llarg.
Jo sóc d’aquells culers que sempre
vol que perdi el Madrid, ho admeto. I
si el guanya el Barça... pell de gallina.
Per això, trobo genial que el màxim
rival tingui un equip amb el qual
competir, inclús arriscant que podem
perdre. Tot i que de moment, sembla
que no caldrà patir pas. Suposo que
el 9-1 haurà fet mal a més d’un, per
molt que l'equip apallissat per les
blaugranes el cap de setmana passat
encara porti el nom de Tacón i no
el del club blanc. I si volen competir
l’any que ve, un que ja coneixem haurà d’allargar el talonari. Em pregunto,
davant aquest resultat, si els qui tant
renegaven de la decisió s’han sentit
dolguts per una derrota tan contundent, sabent que en podran arribar
més i, aleshores sí, ja serà el Real
Madrid golejat pel Barça. Justament,
la competitivitat entre aquests dos
grans clubs i els seus aficionats és
una eina valuosíssima per seguir
fent créixer la primera divisió femenina. Per això espero, sincerament,
que quan portin l’escut madridista,
l’equip s’hagi reforçat i sigui competitiu. I poder viure un clàssic femení
on lluitar i posar-se dels nervis, i, si
pot ser, acabar celebrant una victòria contra l’etern rival. Perquè jo, de
competitiva, en soc molt.

ALBERT SABATÉ

entrenador del futsal aliança

Diumenge 15 | 17 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 2a Catalana
UD MOLINOS - VALLBONA

Diumenge 15 | 12 h | Mpal. Vista Alegre

UD CIRERA - SANTA PERPÈTUA

Diumenge 15 | 17 h | Mpal. Camí del Mig

FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA - LLOREDA

Dissabte 14 | 72 h | Mpal. Camí del Mig

LA LLÀNTIA - VILASSAR DALT

Diumenge 15 | 12 h | Mpal. La Llàntia

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - IGUALADA

Dissabte 14 | 18 h | Pavelló Jaume Parera

RUGBY Memorial Víctor ErenasRC MATARÓ - POBLENOU B
Diumenge 15 | 12 h | Mpal. Camí del Mig

Fora
WATERPOLO Eurocup
SPLIT - QUADIS CNM

Divendres 13 | 20:30 h | Split (Croàcia)

MEDITERRANI - QUADIS CNM

Dissabte 14 | 18:30 h | Split (Croàcia)

ANVERS - QUADIS CNM

Diumenge 15 | 10:30 h | Split (Croàcia)

HANDBOL Div. Plata Estatal
SANT VICENÇ - JOV. MATARÓ

Dissabte 14 | 20:15 h | Mpal. S. Vicenç Horts

FUTBOL SALA 2a Divisió B
RIPOLLET - FUTSAL ALIANÇA

Dissabte 14 | 18:30 h | Mpal. Joan Creus

BÀSQUET Lliga Catalana EBA
SEGLE XXI - ADVISORIA BOET

Diumenge 15 | 11:30 h | DGE Esplugues
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Parlem amb l'entrenador del
Futsal Aliança a punt d'iniciar
la segona temporada a 2a B
Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat
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FUTBOL

1a CATALANA
Girona B primer líder

Per començar un punt merescut
aconseguit de forma agònica

1a jornada (7/8 setembre)
Fundació Grama - Palamós ..................2-3
Rubí - Sabadell Nord...............................3-1
Tona - Vic................................................. 0-2
Manlleu - Girona B................................ 0-3
Llagostera B- Reus B............................ sus.
Júpiter - L'Escala .....................................0-1
Parets - CE MATARÓ ............................2-2
Guineueta - La Jonquera ..................... 2-0
Lloret - Mollet .........................................3-2

Classificació

Girona B, Rubí, Vic, Guineueta, L'Escala,
Palamós, Lloret 3; CE MATARÓ i Parets
1; Llagostera B, Reus B, Mollet, Fundació
Grama, Júpiter, Sabadell Nord, La Jonquera, Tona, Manlleu 0 punts.
2a jornada (15 setembre)
CE MATARÓ - Guineueta ............ DG 17 h

Debut a casa

Després d'aconseguir el primer punt,
el CE Mataró debuta a casa a la 1a Catalana rebent la visita de la Guineueta,
davant del qual buscarà la primera
victòria. És rival molt complicat, que va
acabar la temporada passada en 5è lloc i
que ha començat guanyant.
Fins ara l'equip de Nou Barris ha visitat
6 vegades el terreny mataroní i només
se l'ha pogut derrotar dues vegades:
la primera (la temporada 2011-12 per
5-2) i l'última (la temporada 2017-18 per
2-1). Enmig una victòria visitant i tres
empats.

LL. Nacional Juvenil
Victòria del CE Mataró
El CE Mataró va aconseguir la primera victòria davant del Prat per 2-1, amb gols de
Ndomabol i Iván Pérez a la primera part.
L'equip és 9è amb 3 punts i el dissabte
(19:45 h) visita el Sant Andreu, que està
just per sota amb un punt menys.

3a Divisió Estatal
El Vilassar perd

Aitor va fer el primer gol del retorn. | JGN

Toni Paredes va empatar ja en el
temps afegit
El CE Mataró va retornar a la 1a
Catalana, amb el mateix resultat
amb què s'havia acomiadat fa tres
anys a Horta.
El Parets va sortir fort i en el primer
minut va posar a prova a Compte que
va aturar un xut que entrava ajustat
a la base del pal. El Mataró va tenir
la primera gran ocasió als 8' a peus
de Bargalló, que sol davant del porter local no va saber superar-lo. I al
quart d’hora l’equip local va marcar
el primer gol a la sortida d'un córner.
El Mataró va reaccionar i va tenir
dues ocasions clares, en un gran xut
d'Aitor desviat pel porter i en una
rematada de Dani salvada per un defensa quan anava a gol.
El Mataró perdia moltes pilotes
al centre del camp degut a la pressió rival, i en una jugada sense perill
dintre l’àrea la pilota va anar a la mà
de Dani Prieto, que estava tocant a
terra, i l’àrbitre va assenyalar penal. El
llançament el va aturar Compte, però
un davanter vallesà, entrant abans
d’hora a l’àrea, va aprofitar el refús

2
2

PARETS
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Compte, Víctor Yustos,
Dani Prieto, Tejedo, Torrents (Toni Paredes 58’), Fiti, Sergi Sánchez (Fran Ochoa
67’), Aitor (Parri 81’), Marc Pascual (Pol
Almellones 87’), Samu i Bargalló (Uri 67’).
GOLS: 15’ Montpart (1-0); 24’ Sergi (1-0);
43’ AITOR (2-1); 90’+4’ TONI PAREDES
(2-2)

per rematar el segon gol.
El Mataró va quedar una mica tocat
però quan faltava poc per al descans
Aitor va fer un dels seus magistrals gols
de falta directa per donar esperances.
A la represa de seguida es va produir
la lesió de Torrents a l’espatlla que va
tenir el joc aturat molts minuts. Això
va refredar els ànims dels dos equips
una bona estona. Després, amb els
canvis, el Mataró va aconseguir el
domini. Segurs al darrere, dominant
el mig camp i pujant per bandes, va
arribar sovint a l’àrea rival i ja en temps
afegit va arribar el premi. Tejedo va fer
una gran acció en defensa i la pilota
va anar a l’altra àrea on Samu Bayón
va centrar de forma magnífica perquè Toni Paredes venint del darrere
marqués el merescut gol de l’empat.

El Vilassar de Mar, en la 2a jornada, va
perdre a Sant Andreu per 2-1 i en la Diada rebia el Banyoles a casa, sense que
puguem donar el resultat en el moment
de tancar l'edició.
Aquest diumenge, en la 4a jornada,
visita el Nou Sardenya per enfrontarse a un Europa que no ha començat
massa bé.
L'equip abans de l'esperat partit. | JGN
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Aitor González: "Tenim la millor plantilla dels últims anys
al Mataró"

entrevista de gisela ferrer

El primer equip del Club Esportiu Mataró iniciava la lliga
el passat cap de setmana a Parets [2-2], en el seu retorn a
1a Catalana. Per conèixer com arriba l'equip i els objectius
marcats per a aquesta temporada parlem amb l'Aitor
González, qui serà la quarta temporada que portarà el
braçalet de capità. González ha estat al club durant dues
etapes diferents, ja que va passar per diferents equips durant set anys. Des que va tornar al club, el 2013, va viure
l'ascens a 1a, el descens l'any següent a 2a i la lluita de tres
anys per tornar a 1a.
Des que vas tornar al club, has viscut un alt i baixos d'emocions. Com recordes aquests anys fins a tornar a 1a?
Abans de tornar al Mataró, mai havia jugat a Segona Catalana i
de fet va ser molt precoç perquè vam pujar ràpidament. Quan
vaig arribar, l'equip estava en una bona dinàmica i pràcticament s'ensumava que acabaria amb l'ascens, i així va ser. La
idea era mantenir-ho durant uns anys, però no va ser possible. Va ser una decepció molt gran, per a mi i per l'equip, i la
ciutat en general. Després va continuar l'objectiu d'intentar
tornar a la categoria i durant tres anys no ha estat possible,
amb una promoció perduda inclosa, la qual va ser molt dura.
I ho vau aconseguir.
Els jugadors vam agafar el compromís de mantenir-nos al
club per intentar tornar a pujar, i al final vam poder complir
el somni que teníem. Aquí estem, afrontant aquesta etapa a
1a Catalana de nou.
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L'equip s'ha reforçat amb noves incorporacions. Com ha
estat l'adaptació als entrenaments?
Fa quatre o cinc setmanes que estem de pretemporada, i
podem dir amb la boca ben gran que tenim la millor plantilla
dels últims anys a Mataró. Ens hem reforçat bé, han vingut
jugadors amb molta experiència de categories superiors i això
ens ha d'ajudar a suportar aquesta categoria.
L'objectiu marcat és mantenir-se?
Està clar que l'objectiu principal és i ha de ser la permanència.
El pròxim pas pel Mataró, tant pels jugadors, els entrenadors
i la directiva, ha de ser la consolidació a la categoria. Tot el
que no sigui això, ara mateix és una utopia per a nosaltres.
Estem convençuts que el primer que hem de fer és treure els
40 o 45 punts que ens donaran la permanència i després, una
vegada assolida, arribarem on puguem; no deixarem de fer
res després d'aconseguir el primer objectiu.
De moment, el resultat al Trofeu Iluro [derrota 2-6 a
casa contra la Montañesa] suposo que no era el que us
esperàveu.
Va ser molt dur perquè des del camp ens vam sentir impotents del partit que estàvem fent. També crec que el resultat
és molt abundant respecte el merescut, però va ser més per
les nostres deficiències que no pas pels encerts del rival. Vam
fer un partit molt dolent on vam fer molts errors individuals
que ens van penalitzar amb gols. La Montañesa està en un
altre grup però també és de 1a Catalana, i el resultat ens val
per saber que els errors es paguen en aquesta categoria.
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Va ser un toc d'atenció.
Dins del fet que va ser un resultat dur que no ens esperàvem
i que teníem il·lusió per guanyar el nostre trofeu, també és
veritat que hem fet autocrítica dins el vestidor. Al final, una
hòstia a temps ens va bé; ens fa baixar del núvol de 2a Catalana
i ens fa saber que això ens ho hem de treballar molt més si
volem fer alguna cosa. Serà un any molt dur i hem d'estar
conscienciats que no serà un passeig. Però l'equip està bé, de
seguida vam anar a sopar el dissabte i vam intentar fer grup
per reconvertir la situació. Els veterans vam donar calma a la
gent, dient-los que havia estat un mal partit i que el millor
comença ara i hem d'estar preparats.
Comenceu la lliga amb els peus a terra.
Fins ara potser encara estàvem en el núvol de l'ascens. L'any
passat, potser estar al 80% ens valia per treure el partit, i el
trofeu ens va demostrar que no. Aquí necessitem el 100%, i
inclús més si podem. Un bon toc d'atenció abans de començar, crec que va ser bo.
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crear una grada d'animació per l'equip. Fa molts anys, en
èpoques de 2a B i 3a Divisió, i quan encara no hi havia tant
futbol per la tele, era més fàcil engrescar la gent. Però al final
intentem que hi hagi suport per l'equip, animant a tothom i
sense faltar el respecte a ningú. Busquem una grada per passar-s'ho bé i perquè ens animin tant a casa, que sabem que hi
ha molta afluència, com a fora, que desgraciadament és més
difícil que la gent ens acompanyi.
Més enllà de ser jugador, també estàs vinculat al club des
de l'altra vessant, la de dirigir. Com t'hi sents?
Ara porto el juvenil C. M'agrada entrenar i si vull ser entrenador, en algun moment m'hauré de plantejar canviar el camp
per la banqueta. Ja tinc 31 anys, i com abans em posi a la roda
més opcions tindré per tirar cap amunt com a entrenador.
Si no, després vas tard i no tens experiència.

Personalment, com encares la temporada?
Jo pràcticament tota la vida he jugat a 3a Divisió i 1a Catalana,
traient aquests anys de Mataró que he viscut més la 2a Catalana.
Tinc moltes ganes i il·lusió per tornar a una categoria molt
maca, amb jugadors i equips molt bons, i amb estadis històrics.
He vist que feu una convocatòria per formar una grada
d'animació. Que me'n pots dir?
Des del club, amb Pol Andiñach al capdavant, estem intentant
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González, ja acostumat a portar el braçalet. | @CE_MATARO
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El Cirera comença amb empat
i el Molinos amb derrota

2a CATALANA
Turó Peira primer líder
1a jornada (7/8 setembre)
Racing Vallbona - CIRERA ..................0-0
SANT POL - MOLINOS ....................... 2-0
ARGENTONA - Gramenet ....................1-1
PREMIÀ MAR - Molletense.................. 1-2
Canyelles - MASNOU............................ 1-2
Santa Perpetua - Sarrià .........................0-1
Montcada - SJ At. Montcada ...............0-1
Parc - Turó Peira .....................................3-5
Llefià - Europa B .....................................2-2

Classificació
L'equip inicial en el retorn a 2a . | udcirera

El Cirera va estar segur en
defensa
L’equip de José M. Polo va començar la
temporada oficial sumant un bon punt.
El va aconseguir com a visitant al
camp d’un equip que, com el cirerenc,
debutava a la 2a Catalana després del
seu ascens de la temporada passada.
L’equip groc es va mostrar ferm en
defensa controlant bé els atacs de

2
0

SANT POL
UD MOLINOS

UD MOLINOS: Dani, Héctor, Jordi Cano
(Saldaña 70’), Carmona, Artero, Borrego,
Joan, Jorge, Bustos (Moreno 70’), Toni
(Rodri 46’), Aitor Rodríguez (Peque 46’)

El Molinos no va poder puntuar en el
debut a 2a. Va perdre el primer derbi
maresmenc al camp d’un Sant Pol més
experimentat i adaptat a la categoria.

2
2

SANTVICENTÍ
UD MATARONESA

UD MATARONESA: Oliver Leiton,
Joel (Cortés 75’), Lluc Pera (Mendy 46’),
Charro, Miguel, Ferran Leiton, Navarro,
Othman (Vela 75’), Nogales (Beltrán 46’),
Sissoko (Guti 85’) i Carrasco.
La Mataronesa va treure un punt d’un
camp complicat gràcies a un penal
transformat per Ferran Leiton ja en
el temps afegit. El mateix jugador a la
primera part havia igualat el gol inicial de l’exarlequinat Sergio Palanco.
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RACING VALLBONA
UD CIRERA

UD CIRERA: Marc Raya, Bernat, Ximillo,
Marc Palau, Cristian Romero, Juako, Agus
(Gianluca 76’), Álvaro Yustos, Izar, Aleix
(Baba 54’), Ibu (Ousman 67’).

l’equip barceloní i va saber crear un
parell de bones ocasions de gol però
no les va transformar i es va haver de
conformar amb un punt ben merescut,
això sí, en aquest inici de temporada.
Els de Juanjo Palma es van mantenir
forts durant quasi tota la primera part,
però ja prop del descans els santpolencs van marcar en una contra.
A la represa el Molinos va sortir amb
intensitat i va disposar de bones ocasions, però no les ha aprofitat i en
canvi l’equip local va tornar a marcar
en una magnífica jugada individual. La
possible reacció molinenca va quedar
tallada per l’expulsió d’Artero.

2
1

Turó Peira, SANT POL, MASNOU, Molletense, SJ Montcada i Sarrià 3; CIRERA,
Vallbona, ARGENTONA, Gramenet,
Llefià i Europa B 1; Canyelles, Santa
Perpetua, Parc, Montcada, PREMIÀ i
MOLINOS, 0.
2a jornada (14-15 setembre)
MOLINOS - Racing Vallbona .....DG 12h
CIRERA - Santa Perpetua ............. DG 17h
Europa B - PREMIÀ MAR ........ DS 18:30 h
SJ Montcada - SANT POL ........DG 12:15 h
MASNOU - Parc ............................DG 18 h
Molletense - ARGENTONA ........DG 18 h
Tots dos juguen a casa
El Molinos debuta a casa, contra el que
va ser el primer rival del Cirera, en busca de la primera victòria a 2a Catalana.
El Municipal de Vista Alegre Molins ha
de ser un fortí.
El Cirera, encara amb les obres inacabades, continua jugant, com al final de la
lliga de la temporada passada al Camí
del Mig. Rep un equip que va començar
perdent i que també acaba de pujar
després d'haver quedat campió del seu
grup de 3a Catalana.

3a Catalana
Vilassar de Dalt a davant

JÚNIOR S.CUGAT

1a jornada (7/8 setembre)

AD LA LLÀNTIA

Santvicentí - MATARONESA ...............2-2
Júnior Sant Cugat - LA LLÀNTIA......... 2-1

AD LA LLÀNTIA: Jan Pol, Badji, Saibo,
Eric, Hassan, Isma, Kanteh (Gallardo 68’),
Sergio Garcia (David Cano 55’), Andrada
(Carrillo 68’), Traoré (Valle 55’) i Jerreh.
L’equip verd, que va mantenir un bon
to durant tot el partit va rebre dos
gols de penal, un al quart d’hora de
la segona i l’altre ja cap al final del
partit. Després encara Carrillo va reduir distàncies per donar emoció al
tram final.

De moment dominen Vilassar de Dalt,
Vilassar B, Lloreda, Cabrils, Júnior,
Young Talent i Tiana, que són els set
equips que van guanyar el primer partit.
Aquest cap de setmana els dos equips
mataronins juguen a casa. La Mataronesa el dissabte (17 h) al Camí del Mig
contra Lloreda i La Llàntia el diumenge
(12 h) contra Vilassar de Dalt.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

Derrota de la UEM Germans Homs
al primer partit de Lliga Catalana

Martínez, plata
a l'Europeu 3x3

Els unionistes van veure's frenats pel CB Quart al Josep Mora. | daniel ferrer

Núria Martínez amb la plata. | FEB

Dimecres al vespre es disputava
l'esperat derbi local, que no es
repetirà a la lliga regular

Gran estiu de la mataronina,
que ara afronta una il·lusionant
temporada amb el Girona

La UE Mataró Germans Homs va disputar el diumenge el primer partit de
la Lliga Catalana contra el CB Quart.
Els grocs van aguantar el primer període, finalitzat en empat (22-22). Però
a partir d'aquí, la superioritat dels gironins va fer que agafessin distàncies
en el marcador i no van poder evitar
la derrota (67 a 84).
El Quart és el vigent campió de la
competició i, de fet, va ser l'encarregat
d'eliminar els unionistes la temporada
passada a quarts de final.

El passi a Quarts en joc
Mentre s'estava tancant aquesta edició del Tot Esport, a la UEM li faltava
encara disputar el segon partit contra
el Mataró Parc Boet, l'altre conjunt del
grup. L'esperat derbi mataroní –que
recordem que enguany no hi serà a
la lliga EBA– va tenir lloc el dimecres
11 de setembre a les 19h de la tarda al
pavelló Eusebi Millan.
L'últim partit del grup el disputaran
el Boet i el Quart a Girona, el dia 14.
Entre aquests tres equips es disputaran
la primera plaça de grup, l'única que
dona accés als Quarts de Final que es
disputaran l'1 de novembre.

L'equip unionista va estrenar patrocinador. | daniel ferrer
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El dilluns dia 2, la jugadora de Mataró
Núria Martínez va donar per acabat
l'estiu penjant-se la medalla de plata
a l’Europa de 3x3 celebrat a Debrecen
(Hongria). La base de l’Spar Citylift
Girona, equip on aquest any jugarà
la seva tercera temporada, va formar
equip amb la Sandra Ygueravide,
la Vega Gimeno i l'Aitana Cuevas.
Les dones entrenades per la catalana Anna Junyer, van fer un bon paper durant el campionat, però no van
poder superar a França a la final, tot
i haver forçat la pròrroga. Finalment,
el resultat va ser de 12 a 14 a favor del
conjunt francès.
Per arribar a la final, Espanya va
aconseguir colar-se a les eliminatòries
amb la victòria contra Itàlia (14-10), sobreposant-se a la derrota enfront de
Rússia (12-16). A quarts, les vermelles
van superar Hongria amb una cistella
sobre la botzina d'Ygueravide, després
de forçar la pròrroga (23-21). A les semifinals, Martínez i companyia van
haver de fer un gran esforç defensiu
per vèncer a Holanda (21-17).
Recordem que el mes juny, la mataronina ja havia estat amb la mateixa
selecció, que llavors va quedar-se a
les portes de la semifinal del Mundial,
en caure davant d'Hongria.
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WATERPOLO

El Quadis Centre Natació Mataró torna a Europa
COPA CATALUNYA.
El Quadis acaba quart
de la Copa Catalunya
El Quadis CN Mataró va començar la
temporada guanyant 13-10 al Catalunya
en partit de quarts de final de la Copa
Catalunya, jugat el dimecres dia 4 aquí
a Mataró. L'equip de Beto Fernàndez
va superar l’adversitat de no comptar
amb cap dels dos porters del primer
equip (Mario Lloret i Marc Pannon) i
tampoc amb el brasiler "Grummy”, i a
més Germán Yáñez va ser expulsat en el
tercer quart. De tota manera el Quadis
va superar aquestes adversitats i va
dominar sempre el partit.

A. | daniel ferrer

Aquest cap de setmana juga
a Split la primera ronda de
l’Eurocup
Aquest cap de setmana el Quadis torna
a Europa i ho fa a Split, la ciutat croata
que serà la seu de la primera ronda de
l’Eurocup de la qual han de sortir dos
equips per a la ronda següent. Hi ha
un rival teòricament fàcil, que és l’Anvers belga, però abans l’equip de Beto
Fernàndez té dos rivals molt difícils
com són l’equip local del Mornar i el
ben conegut equip català del “Medi”,
que ja va barrar el pas del Quadis la
temporada passada en la Copa del
Rei i en el “play-oﬀ” de la lliga. En la
temporada passada es van enfrontar
5 vegades i només en una va poder
guanyar el Quadis.

Horaris dels partits del Quadis:
Divendres 20:30 h:
Mornar Split – QUADIS CNM
Dissabte 18:30 h:
Mediterrani – QUADIS CNM
Diumenge 10:30 h:
Anvers – QUADIS CNM
Recopilem la història europea
La singladura del Quadis a Europa es
va iniciar la temporada 2003-04 a la
Copa LEN arribant a vuitens de final
caient davant el Chaina de Creta.
La temporada 2004-05 va arribar
també a vuitens de final caient davant
el Panionios grec.
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La temporada 2006-07 va arribar
a quarts de final per primera vegada
caient davant el Sibenik de Croàcia.
La temporada 2009-10 va arribar
també a quarts de final caient contra el Brescia.
Després la temporada 2012-13 va
arribar altra vegada fins als quarts
de final on va venir a Mataró un dels
equips més potents que ha visitat la
nostra ciutat, el Radnicki serbi, que va
guanyar per 9-17, i després va rematar
la feina a casa seva guanyant per 14-5.
L’última incursió europea va ser fa
dues temporades, la 2017-18, amb una
gran actuació del Quadis i una amarga
eliminació a Budapest. Primer es va
superar un grup complicat a Debrecen
i després Budapest van caure producte
d’una conxorxa entre Split i Kotor que
deixà fora l’equip mataroní.
Fins ara han estat 57 partits europeus, amb 25 victòries, 10 empats i
22 derrotes.
El Quadis s’ha enfrontat a equips
de 20 nacionalitats: hongaresos, turcs,
alemanys, romanesos, grecs, italians,
francesos, russos, holandesos, portuguesos, serbis, alemanys, irlandesos,
txecs, macedonis, israelites, ucraïnesos, croats, montenegrins i eslovacs,
i ha portat el nom de la nostra ciutat
fins a Grècia, França, Sèrbia, Itàlia,
Croàcia i Hongria, enfrontant-se a
equips molt potents dins del context
waterpolístic continental.

Van jugar: Marc Gutiérrez i Víctor Fernàndez porters; Ramiro Veich (1), Raul
Loste (1), Marc Corbalan, Edu Mínguez,
Lluc Bertran (4), Pol Daura (1), Àlex
Codina (2), Pol Barbena (2), Marc Vera,
Germán Yáñez (2). Els parcials van ser
de 2-3, 5-2, 4-2, 2-3.

Cauen en semifinals

El dissabte dia 7, van jugar la semifinal
de la Copa Catalunya a Tarragona
davant de l’equip que acabaria sent el
campió, l’Atlètic Barceloneta. El Quadis
tornava a jugar sense cap dels seus dos
porters del primer equip. L’equip va fer
un molt bon primer quart, però a partir
del segon el favorit va obrir forat (13-5).
Van jugar: Víctor Fernàndez porter,
Veich, Loste, Corbalan, M. Casabella
(1), Edu Mínguez, Bertran (3), Daura,
Codina, Barbena, Guimaraes, Yáñez (2).
Parcials: 2-2, 5-2, 2-1, 4-0.
Diumenge al matí l’equip de Beto
Fernàndez va lluitar pel bronze, ja amb
Marc Pannon sota pals. El Quadis va
tornar a fer un bon primer quart, però
en el segon va donar moltes facilitats en
defensa i l’equip egarenc ho va aprofitar
per obrir un forat de quatre gols que ja
va mantenir fins al final.
Van jugar: Pannon porter, Veich, Loste,
Corbalan (1), Víctor, Mínguez, Bertran (3),
Daura, Codina (1), Barbena (2), Guimaraes
(1), Yáñez (2) Parcials: 2-2, 1-5, 1-2, 3-2.
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HANDBOL

El Joventut Mataró comença la Divisió de Plata Estatal
femenina d’handbol
Han estat baixa Marina Seda i tres
jugadores amb una llarga trajectòria
en el club com són Irene Hernández,
Saray Romero i sobretot la veterana
Isa Latorre, que havia debutat amb el
primer equip del Joventut la temporada
1987-88, en la qual l’equip mataroní va
jugar la fase d’ascens a Divisió d’Honor.

Parlem amb Jordi Rubí
El tècnic Jordi Rubí segueix al capdavant de l'equip. | daniel ferrer

El conjunt groc i negre debuta en
una pista on ha guanyat els dos
últims anys
Dissabte a les 20:15 hores el Joventut
Handbol Mataró femení afronta el primer partit de la seva setena temporada, i tercera consecutiva, a la Divisió
de Plata Estatal.
L’equip mataroní va aconseguir la
temporada passada una excel·lent cinquena plaça amb 32 punts, millorant
notablement el que havia fet en la
temporada del retorn a aquesta categoria, quan va quedar 9è amb 24 punts.
Ara no serà fàcil millorar-ho perquè
el nivell ha pujat amb la presència en
aquest grup dels tres equips que han
baixat de la Divisió d’Honor Estatal,
que són tres equips del País Valencià
com Morvedre de Sagunt, Canyamelar
de València i Castelló.
Recordem que l’equip mataroní ja
havia jugat en aquest segon nivell
estatal (que es deia 1a Estatal) quatre
temporades entre el 1984 i el 88, amb
grans actuacions. En tres ocasions
va disputar, sense èxit, la fase d’ascens a la Divisió d’Honor: l’any 1985 a
Pontevedra després de quedar campiones de grup, el 1986 a Sant Sebastià,
després d’obtenir el subcampionat, i
el 1988 a Sevilla, després d’acabar en
tercer lloc del grup. L’any 1987 també
hi tenia dret en haver acabat en segon
lloc, però hi va renunciar. La temporada 1988-89 es va desfer l’equip i es
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va renunciar a la 1a Estatal. Per tant
podem dir que el Joventut no ha baixat mai d’aquesta categoria.
El debut serà a la pista d’un equip
habitual en les darreres temporades
en aquesta categoria, l’Handbol Sant
Vicenç que les temporades 2016-17 i
2017-18 va ser el millor equip català de
la categoria. L’equip mataroní ha tingut sort en les seves visites a la pista
del Baix Llobregat en les dues últimes
temporades, ja que hi ha guanyat les
dues vegades (26-29 i 23-28).

La 1a jornada

SJ Despí (7è)– Puig d’en Valls (4t)
St Quirze (1r)– Gavà (Campió Lliga Cat)
La Roca (6è)– Morvedre (12è Divisió H.)
Castelló (14è D.H.)- Agust. Alicante (12è)
Mislata (9è) – Amposta (10è)
Canyamelar (13è D.H.) – Elda (3r)
Sant Vicenç (11è) – JH MATARÓ (5è)

La plantilla de l’equip mataroní
La plantilla de l’equip de Jordi Rubí,
que per segona temporada serà el
tècnic de l’equip, està formada per:
Noemí Pérez, Lídia Bentkib i Laia
Argelich (porteres), Ona Muñoz, Sara
Ruiz, Zara Verdugo, Clara Poo, Sandra
Fargas, Alisa Forné, Maria Murillo,
Maria Muñoz, Adriana Murillo, Sara
Muniesa, Clàudia Grajal, Berta Vives,
que ja formaven part de la plantilla la
temporada passada, més dos fitxatges
que són Judith Molins (Les Franqueses)
i Laura López (Cerdanyola).

Com veus l'equip de cara a la nova
temporada? Bé i fins i tot una mica

millor que la temporada anterior. El
més important és haver pogut mantenir pràcticament el mateix bloc de
l’any passat. El fet de pujar a les quatre
jugadores del juvenil que ja jugaven
habitualment amb nosaltres ens donarà la consistència necessària per a
seguir sent competitius. I esperem
que els reforços s’habituïn al nostre
joc el més aviat possible.
Com ha anat la pretemporada?

La pretemporada fins a dia d’avui ha
anat força bé. Ha estat curta (vàrem
començar el 19 agost) i una mica complicada a causa del degoteig de les
arribades de vacances però tot i això
n’estem contents de com estan deixant-se la pell en els entrenaments.
Quins objectius us heu marcat per al
teu equip, després de la magnífica
campanya de la temporada passada?

Els objectius continuen sent lluitar per quedar el més amunt possible sense renunciar a res i ser
competitius a cada partit i a cada
entrenament.
Comenceu a fora contra un rival complicat, confies en poder començar
amb una victòria? Sí, és un rival com-

plicat i més amb els reforços que han
tingut per aquesta propera temporada.
És un equip amb el que ens coneixem
molt i crec que serà un partit de tu a
tu fins a l’últim moment.
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FUTSAL / RUGBY

El Futsal Aliança enceta la
lliga enfront el Ripollet

Èxits de dos
exFutsal Mataró

Plantilla per la temporada 2019-20 del Futsal Aliança Mataró. | Cedida

Nico Marrón i David Peña. | Cedida

El dissabte 14 (18:30 h), el Futsal Aliança
Mataró visitarà en Ripollet en el primer partit de la temporada. Els d'Albert
Sabaté, que continuen a la Segona Divisió
B (la tercera estatal), tenen per davant 30
jornades, gairebé vuit mesos, per sumar
punts i aconseguir millorar la meritòria
quarta posició de la temporada passada.
El primer rival per a l'Aliança és un
recentment ascendit a la competició. La
temporada passada, el Ripollet va proclamar-se campió de la Tercera Divisió
Nacional a falta de quatre jornades,

Nico Marrón i David Peña, dos exjugadors del Futsal Mataró, han arribat
a semifinals de l'Europeu U19 després
de quedar primers de grup, on hi havia Croàcia, Ucraïna i Països Baixos.
La semifinal es va disputar el dijous,
després que es tanqués aquesta edició
del Tot Esport.
Un altre jugador que va sortir del
club i suma èxits és l'Àlex Lluch, porter
del Barça B, que va quedar campió de
la Supercopa davant el Pozo, després
d'anar convocat el dissabte passat.

finalitzant amb només dos empats i
dues derrotes.
Per a aquest any, els vermells ja van
incorporar abans de l'estiu a l'Adrià
Donadeu i a Marc Campàs, aquest
últim procedent del juvenil.
Precedents
L'abril passat, tots dos conjunts ja es
van trobar les cares en jugar la Copa
Catalunya. Els mataronins van endur-se
la victòria a la tanda de penals, després
que el matx acabés amb empat a 2.

El Rugby Club Mataró jugarà un amistòs en record
del Víctor Erenas
Aquest diumenge homenatge
pòstum a l'estimat jugador del
club mataroní
El mes de març, el jove jugador de
rugby del Mataró, Víctor Erenas, va
traspassar després de lluitar contra
una malaltia.
Aquest diumenge, el club mataroní
ha programat un partit amistós en el
seu record, "de la manera que més li
hagués agradat", apunten. Amb bon
rugbi i en família.
Tant aquells qui el coneixien com
els qui no, estan convidats a les 12 h
al Camp Municipal del Camí del Mig,
on s'enfrontaran el RC Mataró contra
el CN Poble Nou B.
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HOQUEI / TRIATLÓ

El femení del CH Mataró comença la lliga amb novetats

Aquest dissabte debuten a casa. | arxiu

Les noies estan entrenades per
Aleix Castellsaguer
La lliga de Nacional Catalana femenina
comença aquesta setmana, i el Club
Hoquei Mataró l’afronta amb novetats
importants, ja que Aleix Castellsaguer
–segon d’Albert Larrea a l'OK Lliga
Plata la temporada passada, i un dels

coordinadors del club– agafa el relleu
d’Albert Bou. També hi ha tres jugadores que no segueixen per diverses
raons, Anna Fontdeglòria, Judith Milla
i Laura Manzanares, i les seves baixes
es cobreixen amb dues jugadores de
la casa, també al Fem17, Olga Juanola i
Ester Anglas, que ja havien jugat amb
l’equip la temporada passada.
L’equip d’aquesta temporada el formen Paula Lladó i Ariadna Escales (porteres), Marta Soler, Adriana Chiva, Eva
Requena, Aina Lleonart, Ester Anglas
i Olga Juanola.
Aquesta temporada l’objectiu és
consolidar un equip molt jove, treballant perquè tot el grup es vagi adaptant als conceptes proposats pel nou
tècnic, per tal de poder ser competitives en aquesta categoria. Com s’ha
demostrat les darreres temporades
la base femenina del club té un gran
potencial, sempre mostren un nivell

molt alt, guanyant títols catalans i
estatals, i això s’ha de tornar a veure
reflectit al primer equip.
Aquest dissabte a les 18h, l’equip
entrenat per Castellsaguer té el primer repte de la temporada al Jaume
Parera, ja que rep a l’Igualada, tercer
classificat de la temporada passada i
que es va imposar a les mataronines
en els dos enfrontaments.

Disputat el Trofeu Mons

El passat cap de setmana (6, 7 i 8 de
setembre) es va disputar la 27a edició
del Memorial Jaume Parera amb participació de tots els equips de l’entitat,
que el divendres abans de començar
el torneig van fer la seva presentació
oficial. L’equip sènior masculí, encara
en fase de rodatge, va jugar contra
l’equip de veterans del propi club i el
sènior femení que comença aquest
pròxim cap de setmana la competició oficial es va enfrontar a l’Sfèric de
Terrassa.

Júlia Raja subcampiona de Catalunya júnior

L'equip de triatló del CN Mataró a Banyoles. | cedida

Va quedar 5a absoluta en el
Triatló de Banyoles celebrada
sobre la distància olímpica
Després del parèntesi estival ha tornat l’activitat en el triatló i el passat
diumenge es va celebrar el degà dels
triatlons a Catalunya, el Triatló de
Banyoles en la seva 34a edició.
Estava en joc el títol de Campió de
Catalunya absolut i era també prova

ETE-1588.indd 11

puntuable per a la lliga Catalana de
Triatló. Es va disputar en les distàncies
de 1500 m de natació a l’estany, i 40
km de ciclisme i 10 km de cursa a peu
pels voltants del mateix.
Van ser-hi presents 17 triatletes del
CN Mataró i la més destacada va ser
la júnior Júlia Raja que debutava en
la distància olímpica i va assolir una
gran 5a plaça absoluta i 2a posició en

la categoria júnior amb un temps total de 2:12:02. La segona del club va
ser la veterana Joana Martínez (29a i
1a V2F, amb 2:28:01) i Viky Roura va
completar l’equip femení sent la 3a en
V2F amb 2:38:12. Per equips les noies
va acabar en 6a posició.
En nois, en una competició molt
disputada, el primer en arribar a meta
va ser Vicenç Castellà (20è absolut,
amb 1:58:09), per davant de José Luís
Cano (21è i 1r en V2F, amb 1:58:20).
Després, també per sota de les 2 hores,
arribaren Oriol Bruguera (27è absolut, amb 1:59:36) i Oriol Gili (29è amb
1:59:42). Van completar l’equip Aleix
Garreta, Lluís López, Ivan Roca, Adrià
de Moya, Quim Nicolau, Alejandro
Larrachea, Albert Julià, Joan Ametller
i Toni Floriach.
Per equips els nois van aconseguir
al igual que les noies la 6a posició
absoluta.
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POLIESPORTIU

Èxits mataronins en el campionat
d’Espanya d’handbol platja

Els dos jugadors mataronins, campions estatals d'handbol platja. | cedida

Víctor Romero i Héctor Cantón
(BM Granollers) campions en
categoria cadet
La platja de Sant Joan d'Alacant va acollir el campionat d'Espanya d'handbol
platja amb la participació destacada
d'alguns jugadors mataronins.
En categoria cadet, i representant
al HPG Movex Granollers, els jugadors Víctor Romero i Héctor Cantón van
guanyar el campionat, proclamant-se
campions d'Espanya d'aquesta disciplina
que cada vegada té més adeptes i omple

les pistes els caps de setmana d'estiu.
En categoria sènior masculina i
també representant al HPG Movex
Granollers el porter mataroní Oriol
Mas –que aquesta temporada retorna al Joventut Handbol Mataró– va
perdre la final davant del campió d'Europa, el Pintures Sevilla en una final
molt igualada.
I en categoria sènior femenina, Clara
Poo, la jugadora quirzetenca del
Joventut Handbol Mataró, va quedar tercera competint amb el Plan B.

Últim minut...
WATERPOLO.
L’equip cadet femení del
CN Mataró campió del
torneig “Be water my
friend”

L’equip cadet femení del CN Mataró que
prepara Elena Padilla va quedar campió
del torneig “Be Water My Friend” disputat a Lloret de Mar superant a la final el
Mediterrani per 14-8.

NATACIÓ.
Ariel Schrenk està
disputant el Mundial de
natació adaptada
El nedador del CN Mataró Ariel Schrenk
és a Londres on participa en el Mundial
de natació adaptada. De moment ha
participat en els 100 m lliures, i tot i no
haver pogut pasar a la final ha fet marca
personal amb 58.84.

Albert Ramos semifinalista
al Challenger de Gènova

El Barça a la final amb Torrejón (a baix 1a a l'esquerra) i Leila Ouahabi (a baix 1a dreta). | fcb

El tennista mataroní escala de
nou fins al top-50 mundial de
l'ATP
El tennista mataroní Albert Ramos
Viñolas, s'ha enfilat fins al lloc 49è del
rànquing mundial després d'arribar a
les semifinals del torneig challenger
de Gènova, i establir el seu balanç de
l'any 2019 en 26 victòries i 20 derrotes.
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Va superar successivament l'italià
Gaio (143 del rànquing) entre tres
sets, l'hongarès Balasz (130)) i el brasiler Monteiro (101) en dos.
Després va caure en tres sets en la
semifinal davant Alejandro Davidovich
Fokina un malagueny de 20 anys que
està progressant molt i se situa ja en
el lloc 109 del rànquing.
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Golfes: sessions a partir de les 00.00
Matinals: sessions abans de les 13.00
Estrena · En verd: sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

A dos metros de ti

A dos metros de ti

12:10 16:00 19:00 22:00 00:35

Litus

12:10 16:00 18:00 20:00 22:00 00:10

Litus

IT. Capítulo 2

12:00 15:45 18:00 19:05 21:30 22:30

IT: Capítulo 2

[dv.-dg.+dc.] 16:15 17:00 19:45 20:30 23:15 00:00
[dl.-dt.+dj.] 16:30 20:00

[dg.-dj.] 22:00

[VOSE dv-ds-+dt.] 21:15

Vivir dos veces

[dv.+dl.-dj.] 15:45
[dv.-ds.] 22:00 00:45

Objetivo: Washington DC

12:00 17:55 20:00 22:30 01:00
[VOSE dt.] 22:30

Quien a hierro mata

12:15 16:00 19:00 21:45 00:30

16:15 18:00 20:15 22:30
16:30 18:30 20:30 22:30
16:00 17:45 19:15 21:00 22:00

Quien a hierro mata

20:00 22:30

Dora y la ciudad perdida
Objetivo: Wasington DC

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

Angry Birds 2

16:00

Mascotas 2

18:30

Érase una vez Hollywood

19:00 20:30 22:00

Infierno bajo el agua

16:00

Padre no hay más que uno

Dora y la ciudad perdida
12:10 15:50 18:10 20:30 22:45 01:00

Playmobil, la película

[dV.-ds+dt.] 12:20

Mascotas 2

12:15 15:55 18:00

16:10 18:00

El rey león

16:45

Érase una vez Hollywood
12:00 15:45 19:00 22:15 23:30

Chicos buenos

20:00 22:45 00:50

Angry Birds 2

12:00 16:00

Infierno bajo el agua

[dv.-ds.+dt.] 01:00

[dg.-dj.] 22:30

Fast & Furious: Hobbs & Shaw [dl.-dt.+dj.] 16:10 19:05 22:00
Padre no hay más que uno
El rey león

Tot Cinemes 1883.indd 2

15:45 17:55 20:30 22:45 01:00
12:00 15:50 18:25 21:00

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

Hotel Mumbai
18:00 (14, 15 i 16 setembre) 20:00 (15 setembre)

El despertar de las hormigas
20:00 (14 i 16 setembre)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
En el rodatge de quina pel·lícula
es van conèixer Sam Taylor-Wood
i Aaron Taylor-Johnson, casats
des del 2012?

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

El pallasso més criminal
'Joker' s'estrenarà el 4 d'octubre a tots els cinemes
El 4 d'octubre arriba als cinemes
una de les estrenes més esperades de la temporada. Parlem de
Joker, dirigida per Todd Phillips
(pare de la saga de Resacón en
Las Vegas) i protagonitzada per
Joaquin Phoenix.
El film, que va guanyar el Lleó
d'Or al Festival de Venècia, és
una nova versió dedicada a narrar les peripècies del mític pallasso i enemic indiscutible de
Batman. Phoenix encarna aquest
personatge pertorbador, que viu
a la ciutat de Gotham a la dècada
dels vuitanta.
La novetat de Joker és que se
centrarà a explicar els orígens del

Tot Cinemes 1883.indd 3

protagonista, una persona que
pateix una malaltia mental i que
es posa la disfressa i el maquillatge per deixar de ser ignorada per
la societat.
D'altra banda, el film ha tingut
menys pressupost que la resta de
pel·lícules de la productora DC
Entertainment. De fet, els seus
creadors afirmen que és de tipus
més independent i obscur que
les seves predecessores (El caballero oscuro, Escuadrón suicida,
Linterna verde, etc.). No obstant
això, en el seu repartiment hi figuren actors i actrius de renom com
Robert De Niro o Frances Conroy
(A dos metros bajo tierra). | Red.

Resposta del núm. 1881
El lobo de Wall Street
Guanyadors:
• Sergio González Hidalgo
• Jesús Dominich Lorenzo

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

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

Les estrenes de la setmana

A DOS METROS DE TI

EN MIL PEDAZOS

LITUS

En Will i l'Stella són dos adolescents que tenen fibrosi quística i que estan ingressats a
l'hospital. Tot i que intenten refugiar-se en
el seu món, no poden evitar enamorar-se i
haver de viure la seva relació a una distància de dos metres per no contagiar-se.
Direcció: Justin Baldoni
Intèrprets: Haley Lu Richardson, Cole
Sprouse, Moises Arias.
116 min

Un jove escriptor, addicte a les drogues,
intenta sortir del malson en el qual es
troba immers. Per això decidirà internarse en un centre de desintoxicació a
Minnesota, on coneixerà diverses persones força peculiars.
Direcció: Sam Taylor-Johnson
Intèrprets: Aaron Taylor-Johnson, Charlie Hunnam, Billy Bob Thornton.
113 min

Tres mesos després de la mort del Litus, el seu germà convoca les persones
més properes per fer el repartiment de
l'herència. La reunió acabarà convertintse en una manera de fer ressorgir els
secrets del passat i els traumes de tots.
Direcció: Dani de la Orden
Intèrprets: Marta Nieto, Álex García,
Adrián Lastra.
90 min

RAY Y LIZ

UNTOUCHABLE

EL ARTE DE VIVIR BAJO LA LLUVIA

Richard Billingham debuta a la direcció amb
un llargmetratge que ens porta a la perifèria de la ciutat anglesa de Birmingham.
Parlem d'un film inspirat en la seva pròpia
família: un pare alcohòlic i una mare que fa
tot el possible per canviar la situació.
Direcció: Richard Billingham
Intèrprets: Ella Smith, Justin Salinger,
Patrick Romer.
107 min

Abans que el gran escàndol veiés la
llum, Harvey Weinstein era considerat un
autèntic visionari i, fins i tot, un geni en
el món de la producció cinematogràfica. La història que ve després és prou
coneguda per tots, una vida paral·lela
que retrata aquest documental amb tota
mena de testimonis.
Direcció: Ursula Macfarlane
98 min

L'Enzo és un gos amb un esperit molt intrèpid que es creuarà en el camí d'en Denny
Swift, un jove pilot amb un futur prometedor. Entre ambdós es crearà un vincle molt
especial, que serà clau perquè el protagonista pugui superar les adversitats.
Direcció: Simon Curtis
Intèrprets: Milo Ventimiglia, Amanda
Seyfried.
109 min

Tot Cinemes 1883.indd 4
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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

A

taul a

L'excusa perfecta per
menjar xocolata
Alimentació: Redacció

El 13 de setembre se celebra el Dia Internacional
de la Xocolata, una jornada que ret homenatge a
un dels productes més estimats per petits i grans.
Negra, amb llet, blanca o amb fruits secs, la xocolata té el seu dia des del 1995, coincidint amb
l'efemèride del naixement de l'escriptor britànic
Roald Dahl, autor de l'obra "Charlie i la fàbrica
de xocolata".
De fet, els Estats Units també van donar suport a aquesta iniciativa engegada per França, ja
que el 13 de setembre és l'aniversari de Milton
S. Hershey, fundador de la companyia Hershey's
Chocolate&Candy, la més gran del sector a tot
el país.

Una història centenària
No hi ha consens entre els investigadors per determinar quina cultura americana va domesticar
l'arbre del cacau per primera vegada. Malgrat tot,
es creu que la polpa blanca de les panotxes de
cacau era consumida pel seu gust lleugerament
dolç a l'Amèrica del Sud, mentre que a l'Amèrica
Central les granes es feien fermentar amb la polpa, cosa que donava lloc a la beguda de cacau.
El cacau va entrar a Europa per Espanya, cap al
segle XVI, i es va anar introduint gairebé simultàniament amb altres begudes exòtiques com el
cafè i el te. Després va anar a parar a Itàlia, França,
Anglaterra, Alemanya i Holanda. No serà fins a
mitjan segle XIX que la xocolata se solidificarà i
tindrà l'aspecte nou que tots coneixem avui dia.

Tot a taula 1,2,3 i 4 1883.indd 1
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Quina és la millor xocolata?
La resposta a aquesta pregunta és ben senzilla.
L’única manera d’assegurar els efectes positius
sobre la salut és consumir xocolata de qualitat i
amb un alt contingut en cacau (superior al 70%).
Si pot ser, també convé que sigui de producció
ecològica, sense sucre, de processat en cru (en
alguns casos distingida amb l’anglicisme raw) i
de comerç just.
D'altra banda, molts us preguntareu quin és el
moment més adequat per prendre-la. En aquest
sentit, els experts recomanen fer-ne un consum
moderat fora dels àpats. I si el gust amarg us tira
enrere, una bona manera de menjar xocolata és
acompanyada de fruits secs com les panses.

Les propietats
El cacau conté quantitats considerables de teobromina, un alcaloide similar a la cafeïna de menor
efecte estimulant sobre el sistema nerviós però
molt eficaç sobre els ronyons, els músculs i el cor.
També té tres substàncies més (anandamida,
N-oleiletanolamina i N-linoleoiletanolamina) que
trobem a l'haixix i la marihuana, i que explicarien
la producció d’un estat de benestar transitori i el
seu poder d’addicció.

El seu efecte estimulant i l'atracció pels
gustos dolços són dos dels factors que
expliquen l'èxit del cacau en totes les seves
formes comercials: rajoles, bombons,
begudes, snacks o rebosteria.

Mites de la
xocolata
La xocolata no ajuda a perdre pes
ni tampoc és la culpable que et
surtin càries o acne a la cara. De
fet, si consumeixes un producte
de qualitat que no porti sucres
refinats ni greixos saturats evitaràs aquests i altres problemes.
Per això fixa't bé en l'etiqueta:
els ingredients principals que
hem de trobar són pasta de cacau, mantega de cacau i sucre
de raspadura i de procedència
ecològica.

Tot a taula 1,2,3 i 4 1883.indd 2
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Paula Alós
presentarà el
nou programa de
cuina del Super3
La jove xef mataronina, coneguda per la
seva participació a MasterChef Junior,
acumula 165.000 seguidors a Instagram
Alimentació: Redacció

A partir d'aquest cap de setmana, el canal Super3 estrenarà un nou programa per introduir els més petits
en el món dels fogons. "Manduka" és la nova aposta
del canal infantil català, la qual presentarà la jove xef de
Mataró Paula Alós. En els diferents capítols, els infants
aprendran receptes divertides i saludables, però també
consells i trucs sorprenents.
Des de la seva presentació a les xarxes, en només
un mes el vídeo promocional ja ha acumulat milers de
visites a YouTube i molts súpers s’han animat a enviar
la seva versió del ball “Manduka”. I és que la cançó del
programa, creada per Marc Parrot i interpretada per la
mateixa Paula, és ben divertida i enganxosa.

Tot a taula 1,2,3 i 4 1883.indd 3

Què trobarem a “Manduka”?
La Paula tindrà la companyia de convidats especials
per elaborar les receptes i al final de cada programa
decidirà si s’han guanyat o no el mèrit d’endur-se
a casa el davantal del “Manduka”. Entre les visites
hi haurà els presentadors Òscar Dalmau, que serà
el primer convidat en el programa del divendres
13, Sílvia Abril, Quim Masferrer, Laia Ferrer i la
Juliana, en Roger i en Joan (“Adolescents iCat”);
les actrius Clàudia Riera i Mireia Oriol (“Les de
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l'hoquei”), Mireia Portas i l’actor Carlos Latre; els
músics Suu, Els Catarres, Manu Guix, Lildami, Josep
Montero (Oques Grasses) i Adrià Salas (La Pegatina);
i els youtubers David Rees i Carla Laubaló. No hi faltaran tampoc algunes cares conegudes del mateix
canal Super3, com la Pati Pla i el Senyor Pla ("La
família del Super3"), la Laia Servera ("Info K") i en
Dani Jimenez ("Dinàmiks").
De moment, el programa de producció pròpia del
canal Super3, emetrà 20 capítols de 25 minuts.

Tot a taula 1,2,3 i 4 1883.indd 4

Paula Alós va fer-se coneguda arran de la seva participació
en el concurs de cuina de TVE
"MasterChef Junior", quan tenia
8 anys. Actualment, amb 12 anys,
el seu compte d’Instagram tutelat
pels pares (@paula_mcj4_) ja suma
165.000 seguidors. Aquesta, a més,
no és la seva primera experiència a
la televisió: el 2017, la xef ja va fitxar
com a presentadora de la quarta
temporada del programa “Un, dos,
¡chef!”, de Disney Channel.
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CONCURS

pepilorentelatre

#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

albinsfg

guanya
el premi de
bariloche fusion
"Carpaccio de calabacín con aguacate y vinagreta de cebolla, tomate y mostaza"

quicoiglesias

guanya
el premi de
peix and chips
"Roses de meló amb pernil"

guanya
el premi de
espinaler
"Delicia de chocolate"

jmdimi

guanya
el premi de
TUBAU
"Plats per guanyar un premi"

carlarierap

guanya
el premi de
CA LA TUR A
"Orada al forn"

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

Tot a taula Instagram 1883.indd 2
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Perfil d'Instagram
@chocolatefoodies
Si et sobra la xocolata a casa has de començar a seguir el perfil d'Instagram @chocolatefoodies. Es tracta d'un compte dedicat
exclusivament a receptes en les quals aquest
producte, en totes les seves varietats, és
l'ingredient estrella.
Gràcies al bon grapat d'imatges i vídeos que
inclou pots aprendre a elaborar pastissos
molt originals, gelats que agradaran a petits
i grans, i les postres més atractives a la vista.

EL CONSELL
DE
ESMORZARS VEGANS
MOLT SALUDABLES
Perquè els teus esmorzars vegans siguin molt saludables, el secret és fer una selecció d'aliments en què no
faltin hidrats de carboni d’assimilació lenta, vitamines,
minerals i una part de proteïna vegetal. Et fem cinc propostes saboroses i equilibrades que convertiran el teu
esmorzar en un plaer molt sa.
Els especialistes afirmen que l’esmorzar és l'àpat més
important del dia, i per aquest motiu val la pena que
sigui atractiu i complet. Dona una ullada a les següents
idees i deixa enrere la rutina de cada matí.

Consell patrocinat per:

Tot a taula 5 Recepta 1883.indd 1

56
Esmorzars vegans molt saludables:
1. Iogurt amb plàtan, anacards i llavors: tria la varietat de iogurt vegetal que més t’agradi i afegeix-hi
plàtan, llavors i anacards. Si vols una textura més
homogènia, ho pots passar per la batedora. Truc: si
deixes en remull els anacards, les llavors de sèsam
i les de lli, s’activen els enzims i les proteïnes s’assimilen millor.
2. Torrades amb alvocat i tomàquet: unta una torrada de pa de cereals amb la polpa d’un alvocat
madur i afegeix-hi dues rodanxes de tomàquet, una
mica d’orenga i un rajolí d’oli d’oliva verge extra.
Truc: afegeix unes gotes de llimona l'alvocat per
evitar que s’oxidi.
3. Batut verd amb cookies: els 'green smoothies'
combinen les propietats antioxidants de les vitamines i la clorofil·la amb els beneficis de la fibra de
les verdures crues i els germinats. Unes galetes
integrals de gingebre donaran un toc revitalitzador
al teu desdejuni. Truc: pots germinar les llavors
a casa; és molt fàcil i aprofitaràs més les seves
vitamines.
4. Flam de mill i llavors de xia: una altra opció és
fer un flam o púding i deixar-lo preparat a la nevera.
Al matí estarà a punt i només hauràs de decidir si
l'escalfes o no. Truc: pots menjar-te’l amb compota
de fruita, melmelada, fruita seca i trossets de xocolata. Anima’t a preparar aquesta deliciosa recepta
de púding de xia amb cacau i fruits vermells.
5. Musli amb fruita seca: inclou flocs de blat de
moro, de civada, de blat, de quinoa o d’arròs. Per
millorar el seu contingut en magnesi, ferro i zinc,
pots afegir-hi orellanes, panses o llavors de sèsam
i carabassa. Truc: si ho cous amb beguda de civada
i canyella, obtindràs una barreja més digerible i rica
en hidrats de carboni d’assimilació lenta. El gran
avantatge de preparar a casa el musli és que pots
fer-ne quantitat suficient per a diversos dies.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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Empenta

www.totmataro.cat/empenta

Descobreix els nous premis Fem Mataró 2022 en
l'acte públic organitzat per a aquest setembre
L'acte per explicar les bases i resoldre dubtes tindrà lloc el 17 de setembre al
Centre Cívic Pla d’en Boet
Entitats: Redacció

Els guardons Fem Mataró 2022
premiaran amb un valor global de
30.000 euros les entitats amb nous
projectes, creatius i inèdits. Es busca
reconèixer la tasca d’aquestes entitats, així com potenciar el treball
conjunt entre elles. Alhora, els premis
neixen com una forma d’avançar cap
a un model de ciutat més participativa i oberta a promoure iniciatives
de la ciutadania.
La convocatòria dels premis està
adreçada a entitats sense ànim de
lucre, les quals hauran d'estar registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament.
Mirada al futur
Els premis queden inclosos dins
el Pla Estratègic Mataró 2022,
amb el qual la ciutat presenta una

Tot Empenta 1883.indd 2

perspectiva de futur basada en un
desenvolupament que sigui tant inclusiu i sostenible com intel·ligent.
Dins el Pla Estratègic es plantegen
tres grans reptes a assolir: la lluita contra l’atur i la creació d’una ocupació
de qualitat; la igualtat d’oportunitats
junt amb la cohesió social i territorial;
i finalment aconseguir el reconeixement i la promoció de la ciutat.

Els guanyadors
rebran un premi
de 10.000 euros i
promoció per part
de l’Ajuntament
La col·laboració, un objectiu clau
Els premis neixen amb la perspectiva d’establir lligams entre diferents
entitats i promoure’n el treball collaboratiu. Per tant, serà una condició necessària que els projectes
presentats comptin amb una entitat

impulsora (sol·licitant) i una entitat
col·laboradora (participant).
Els premis
Els premis es divideixen en tres categories. En primer lloc, el premi a la millor
iniciativa innovadora de promoció de
ciutat, que haurà d’incloure accions
per promoure la imatge de Mataró.
També hi haurà un premi per a la millor
iniciativa innovadora de promoció de
la sostenibilitat, que inclouria projectes
orientats a reduir la petjada ecològica,
com la conservació del patrimoni natural, la reducció de la contaminació,
etc. Finalment s’inclou també un premi
de tipus més social, seria el premi a la
iniciativa innovadora de promoció de
la igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial. Aquest últim ha
d’estar centrat en el barri de Cerdanyola
i/o els barris de Rocafonda, el Palau i
l’Escorxador. | Red.

10/9/19 18:58

núm. 1883 / del 12 al 19 de setembre de 2019

El projecte es desenvolupa a Frontignan, localitat del sud de França (a prop de Montpellier).

Cedida

Vols anar de voluntariat a França?
El Consell Comarcal del Maresme ofereix una beca de nou mesos que es pot sol·licitar
fins al 30 de novembre
Entitats: Redacció

Des del Servei de Mobilitat
Internacional Jove Maresme busquen un jove de la comarca que vulgui participar durant nou mesos (de
l'1 de març al 30 de novembre) en un
projecte de voluntariat a Frontignan,
França.
Durant l'estada, les tasques a desenvolupar seran relacionades amb
donar suport al servei junevil i cultural al municipi. A més, durant el
mateix temps, compartirà projecte
amb algun altre jove d'un altre país.
Fer una estada a l'estranger és una
gran oportunitat per créixer personalment, conèixer altres cultures,

Tot Empenta 1883.indd 3

aprendre o millorar un idioma estranger, adquirir noves competències
i viure una gran experiència.
Què cobreix el programa?
El projecte està finançat al 100% pel
Cos Europeu de Solidaritat i cobreix

totes les despeses que es puguin
generar durant el projecte: manutenció, allotjament, assegurança i
transport, a més d'una paga extra
per a possibles despeses personals.
Més informació al correu mobilitatjove@ccmaresme.cat | Red.

Requisits per participar-hi
- Tenir entre 18 i 30 anys.
- Ser resident d’un dels estats membre de la UE o d’un país associat.
- No haver participat en cap projecte del CES de llarga durada.
- Tenir nocions de francès o motivació per aprendre’l.
- Ser una persona oberta amb ganes de viure noves experiències.
- Interès en el sector social i cultural o gust per la lectura i la història.
- Tenir bones habilitats interpersonals i de comunicació.
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L'actiu Maggie Civantos va entregar el premi als dos mataronins.

Cedida

Dos mataronins guanyen el
segon premi del Nespresso
Talents 2019
És la segona vegada que els dos joves són nomenats
guanyadors del segon premi del certamen
Cinema: Redacció

En Marc Vadillo i en Marwan
Sabi són dos joves cineastes que
han aconseguit, per segon any consecutiu, el segon premi Nespresso
Talents.

Nespresso Talents
és un concurs de
cinema organitzat
des de Madrid per la
coneguda empresa
de cafè
La d’enguany ha estat la 4a edició
del concurs, sota el lema “Somos
los que comemos”. Pel que fa al vídeo, el concurs té la peculiaritat de
permetre als cineastes narrar una
història en format vertical.
El projecte dels mataronins, el
qual ha captivat el jurat per ser un
dels seleccionats en el concurs nacional, s’anomena “Huele a ti”. En
aquest curt simbolitzen l’atracció
entre les persones mitjançant l’olor
del menjar.

Tot Empenta 1883.indd 4

El jurat d'Espanya (ja que també
hi ha una edició internacional), el
formaven l'actriu Maggie Civantos,
l'actual director del Festival de
Cinema de Sant Sebastià, Jose
Luis Rebordinos, el xef i consultor gastronòmic Miquel Antoja i
el sommelier i restaurador Marcos
Granda.
Ara el Marc i el Marwan es preparen per viatjar al Festival de Cinema
de Sant Sebastià, que se celebra del
20 al 28 de setembre, com a part
del premi dels Nespresso Talents.
El projecte es podrà veure a la secció “Culinary cinema”, i també participaran en la secció “Nest Film
Students” (creada perquè cineastes
de diferents escoltes puguin compartir la seva passió).
El Marc i el Marwan ja havien
treballat junts amb anterioritat,
des que s’havien conegut a l’Aula de Teatre. Expliquen que, en
aquesta ocasió “se senten orgullosos de ser mataronins i fer ressò
de la ciutat”.| Red.

Espai del centre.

D. Ferrer

El CIDIE ofereix nous
cursos, tallers i
formacions
Consulta totes les activitats disponibles a través
de la pàgina www.cidie.es
El Centre d’Investigació, Formació i
Desenvolupament de la Intel·ligència
Emocional (CIDIE), Fundació Ramón
Rosal, és una entitat sense ànim de
lucre compromesa amb la psicologia i la psicoteràpia, la investigació científica, el desenvolupament i
creixement personal i l’atenció psicològica de col·lectius vulnerables.
Entre els seus objectius hi ha l’atenció
psicològica i la psicoteràpia tant en
adults, nens i adolescents, així com
oferir un servei de psicopedagogia
que inclou logopèdia, reeducacions
i tècniques d’estudi.
Per al nou curs, el centre ofereix un
munt d’activitats relacionades amb la
salut, tant emocional com física. Entre
els diferents cursos destaquen el de
ioga, el taller d’educació emocional i
valors a través del joc, la relaxació per
a persones amb dolor crònic o diversitat funcional o la gestió de l’ansietat
i les emocions.
A més, també ofereixen formació reconeguda pels departaments de Salut
i Ensenyament.| Red.
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L'espai de l'economia social

Objectiu: Mobile Week.

Cedida

Mataró s’adhereix a la
Mobile Week
El darrer ple va aprovar la
proposta presentada per
Junts per Catalunya
L'any passat, per primer cop, la
Mobile Week es va celebrar a Girona,
Lleida, Reus, Igualada i a la Ribera
d'Ebre. Aquesta edició, Mataró no
vol quedar fora i l’administració
confia en el potencial tecnològic
de la ciutat, amb el Tecnocampus
al capdavant.
El 5 de setembre es va aprovar
per unanimitat la proposta del partit Junts per Mataró perquè Mataró
s’adhereixi a la Mobile Week.

El Mobile World
Capital Barcelona
busca millorar la
societat a través del
desenvolupament
digital
En la proposta, Junts per Mataró
declara que busca projectar un
Mataró de futur, posant la famosa “agenda 2023” al capdavant del
seu projecte de ciutat, apostant per
un model sostenible i de progrés.
Afirmen, però, que això ha de ser
sense oblidar que és prioritari construir una ciutat “social, igualitària,
cohesionada i solidària”.| Red.
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Sopar durant la 1a Nit del Cooperativisme.

Cedida

Arriba la Nit Coop 2019!
Coop Maresme organitza per segon any consecutiu la Nit
del Cooperativisme, on s'atorgarà l'Ajut Pepa Maca 2019
i se celebra el cooperativisme amb un sopar popular
Economia social: Redacció

L'Ajut Pepa Maca 2019 es va publicar al mes de juny, amb l'objectiu
de reconèixer les iniciatives en clau
cooperativa i amb visió de transformació social. Després de recollir les
diferents candidatures, és hora de
descobrir les iniciatives candidates
i d'anunciar la guanyadora de l'Ajut
Pepa Maca 2019. Per fer-ho, s'ha organitzat la 2a Nit del Cooperativisme,
també coneguda com a Nit Coop, un
acte obert a tothom on coneixerem la
iniciativa guanyadora de l'Ajut Pepa
Maca 2019, així com totes les que i
han participat i podrem gaudir d'un
sopar popular.
Aquest any, com a novetat, estrenem un nou emplaçament cooperativista d'aquesta data ja esperada
en el calendari. L'edició d'enguany
se celebrarà a la Nau Gaudí, antiga seu de la cooperativa La Obrera
Mataronense; un espai que, degut a
la seva història i versatilitat, és idoni
per a celebrar-hi la Nit Coop.
Així doncs, la 2a Nit del
Cooperativisme tindrà lloc el pròxim dimecres 25 de setembre a partir

de les 19.00 a la Nau Gaudí (carrer
Cooperativa, 47 - Mataró). El sopar
popular té un cost de 13,00 €, que
caldrà abonar mitjançant la compra d'un tiquet de sopar a l'Espai
Culinari Cafè de Mar o a les oficines
de Coop Maresme.
Pots inscriure't a l'acte en el següent
link: bit.ly/nitcoop2019. O bé, consultant els hashtags #PepaMaca2019 o
#NitCoop2019. | Red.

Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA·VENDA

TREBALL

COMPRO ANTIGUEDADES: Muñecas,
juguete antiguo, Madelman,
Geyperman, Tente, Lego. Tebeos,
comics, álbumes de cromos, consolas y videojuegos. Objetos religiosos
y militares. Licores, puros, plumas y
mucho más. Valoración justa y pago
inmediato 627.937.101
COMPRO ANDAMIOS PUNTALES, etc.
631.565.231
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
SE TRASPASA TALLER mecánico.
Chapa y pintura. 601.320.320
HABITACIO LLOGUER LLAVANERES
645.226.047
NECESITAMOS PERSONAL DE
Mantenimiento-Climatización.
Jornada completa, contrato por
obra y servicio. Escuela Internacional
de Montgat. 93.462.50.50. hello@
sixlemonworld.com
SE BUSCA CHICA para Bar
Restaurante. Interesadas llamar al
telf. 93.001.39.74
BUSQUEM PERSONAL PER a
cafeteria en diferents torns.
matarocafe@gmail.com
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havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

CHICA CON TÍTULO limpieza, busca
trabajo en general. 602.171.913
BUSCO TRABAJO limpieza,
cuidado persona mayor. Por horas.
602.813.736
SE NECESITA SOLDADOR con
experiencia 3 años soldadura TIG
chapa 1mm. Zona Mataró. Contactar
WhatsApp. 652.075.127
NOI EDUCADOR INFANTIL, s’ofereix
per cangurar, reforç. Experiència i
referèncias. 605.645.386
FA LTA M A Q U E TA D O R D I SS E N YA D O R /A . E m p res a
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
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
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Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

TREBALL
ME OFREZCO COMO interna
o externa. Con experiencia.
722.842.330
BUSCO TRABAJO DE limpieza,
cuidado personas mayores, canguro.
Con experiencia. 698.567.550
NOIA CATALANA BUSCA feina neteja,
cuidar gent gran, nens. 603.680.839
MUJER ESPAÑOLA BUSCA trabajo
de limpieza. 600.360.760
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h.
632.798.061
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
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
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Econòmics
PROFESSIONALS
PINTOR PINTURA EN general
y decoración económico. Tlf.
635.106.282
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
BOLETINES, LAMPISTERÍA,
PALETERÍA. 629.232.530
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza. Excelentes
acabados. 629.988.598
PALETA AUTÓNOM, PINTOR.
653.796.506
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
VACIAMOS, DESALOJAMOS, pisos,
locales. 631.565.231
SRA. 55 AÑOS. Busca amistades salir
andar. 646.268.814
CONTACTES
LUCÍA 45a. CATALANA. Especial
masajes eróticos. 679.674.061
NOVEDAD TRAVESTI LAIDY.
Femenina. Morbosa. 656.464.173
SE PRECISA MUJER de limpieza para
casa relax. Sueldo y SS. Llamar al
625.511.066 de 9 a 14h.
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro.24h 689.843.590. Piso
privado.
MATARÓ. URGE encargada para casa
relax, turno a elegir, 697.555.945
SE PRECISA ENCARGADA para casa
relax. Sueldo más comisiones y alta
ss. Llamar al 625.511.066 de 9 a 14h.
RUBIA 52, solita sin braguitas,
besucona francés natural, masajes.
635.167.854
MADURITA deseosa de sexo,
cachonda, besos lengua, cariñosa,
francés 688.215.737
16 CHICAS SIEMPRE, disponibles la
24 horas. 675.290.046 /93.741.63.40
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
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Llar
Tornar a la rutina
també a casa
L'inici del nou curs, és un bon moment
per crear una zona d'estudi per als
petits i joves de casa.

Tot Llar 1883.indd 2

Tenir una zona ben habilitada i ambientada, que
motivi els nostres fills és essencial perquè els sigui
més fàcil posar-se a fer les feines de l'escola. Una bona
il·luminació així com tenir una cadira i un escriptori
adequat a les seves necessitats també farà que l'estudi
sigui més productiu.
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Un espai adaptat a
les necessitats dels
infants
La feina que ha d'assumir en tornar
a casa després de l'escola un nen de
primària no és la mateixa que la que
ha de fer un alumne de l'ESO. De la
mateixa manera, les necessitats pel
que fa a l'espai i a les eines tampoc
no ho són.

L'espai que triem perquè els nostres fills puguin
estudiar i treballar ha d'anar en relació amb la seva
edat i també amb el seu nivell de desenvolupament.
En aquest sentit, hem de tenir en compte que els més
petits necessiten sovint el suport dels pares, per la
qual cosa la millor opció serà habilitar un espai allà
on sigui fàcil tenir-los a prop, com ara al menjador
o a la cuina.
Pel que fa als més grans, és recomanable que tinguin
un lloc propi destinat a estudiar que no sigui al mateix

Tot Llar 1883.indd 3

dormitori, ja que això els ajudarà a concentrar-se més.
En un dormitori hi ha moltes distraccions que poden
fer-nos desconnectar de la feina.
De tota manera, és possible que moltes vegades
l'espai de casa nostra condicioni el fet de poder disposar o no d'un despatx aïllat. Si no hi ha més remei
que incloure'l dins l'habitació, hi ha diferents opcions
a tenir en compte i que ajuden a diferenciar els espais,
com per exemple els biombos, els panells separadors
o les prestatgeries o llibreries.
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Idees i trucs per crear
una zona d'estudi òptima per a infants i joves
Evitar les distraccions, disposar de llocs
d'emmagatzematge o tenir una cadira
adequada són alguns els aspectes més
importants a tenir en compte a l'hora
de crear el millor espai per a l'estudi
d'infants i joves.
La localització és el primer que hem de tenir en
compte a l'hora de muntar la zona d'estudi.

Per aconseguir que els més petits puguin estudiar o fer
deures sense cap distracció, hem d'intentar situar-la
lluny de sorolls. Un dels punts més importants a evitar
és la televisió, ja que capta la seva atenció ràpidament.
A l'hora de decorar l'espai, també cal vigilar. El millor
és optar per colors suaus però que transmetin energia,
com poden ser els tons blau cel, el verd o el rosat.
Pel que fa a la cadira, és important que estigui adaptada a cada necessitat. Per als infants, per exemple, és
important que el respatller tingui un angle de 90º i que
tingui l'alçada adequada.

La importància de l'ordre
Les zones d'estudi, a part de facilitar la concentració, també
ajuden els més petits a organitzar-se i a mantenir l'ordre,
ja sigui de les diferents tasques que tenen per fer o del

La millor ubicació per a l'escriptori
és fora del dormitori i al davant d'una
finestra per on entri llum natural.
material de treball: llibres, llibretes, llapis, etc.
Tenir una part d'emmagatzematge on puguin guardar
les seves eines, evitarà que l'excés de coses els provoqui estrès i, de passada, farà que no acabin escampades per tota la casa. Les calaixeres, els armaris o les
biblioteques obertes són molt útils perquè tot estigui
al seu lloc i l'espai no quedi recarregat.

Detalls que sumen
Entre els objectes que també podem incloure en aquestes zones, hi ha una pissarra o un calendari de paret on

El que no
pot faltar
Una bona il·luminació és essencial en qualsevol zona d'estudi.
Tenir una llum adequada ens ajuda a tenir cura de la teva vista i
a combatre la fatiga visual, que
d'altra banda ens ajudarà a rendir més. Les llums naturals són les
que millor van per a la vista. La
posició també és molt important.
La llum ha de venir des de dalt
i des del costat pel qual no s'escriu, per evitar ombres. El més
pràctic, és una llum de taula que
sigui articulable i enfoqui directament l'espai de treball.

Tot Llar 1883.indd 4
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INSTAL·LACIONS
i REPARACIONS DE
· LLUM · AIGUA · GAS
· ELECTRICITAT
· CLIMATITZACIÓ

AIRE CONDICIONAT INVERTER
Instal·lació inclosa*

670€

3.000 Frig.

CALDERA DE CONDENSACIÓ
Instal·lació inclosa

1.365€

25KW

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

C. DEL PARC 48, MATARÓ · T 93 796 18 80 · www.integralia.cat

puguin apuntar les feines que han
de fer i les que ja han fet.
Tenir un suro o un panell magnètic
on poder penjar els seus projectes,
siguin dibuixos o treballs, farà que
estiguin més motivats i guanyaran
confiança en si mateixos.

La seva opinió compta
Involucrar els fills en el procés de
planificació de l'espai de treball pot
fer augmentar la seva motivació a
l'hora d'estudiar. En aquest sentit,
hi poden incloure objectes personals, però sempre amb moderació.
Un excés d'articles pot fomentar la
distracció.| Red.

Tot Llar 1883.indd 5
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REPORTATGE
Text: Gisela Ferrer
Fotos: D. Ferrer

Adeu
als de
sempre

Els oficis de la moda
no troben continuïtat

P

odríem dir que és llei de vida. El món
evoluciona: la tecnologia, les persones, els hàbits de consum, l'economia
i, conseqüentment, també els negocis. De mica en mica, els comerços de tota la
vida van abaixant la persiana perquè no hi ha
ningú que doni continuïtat a uns oficis que, tot
i haver viscut èpoques daurades, avui en dia ja
no són rendibles. En aquest punt es troba ara
José Manuel Carrete, sabater dels de tota la
vida, que ha vist com la clientela anava disminuint amb el pas dels anys. En José atribueix
aquest fet a dues causes: "El principal problema
del sabater és que avui dia la gent consumeix
i llença. I en segon lloc, que la moda ha canviat totalment i ja ningú porta sabates. Avui
dia, el 90% de les persones van amb vambes,
siguin grans o joves". Davant aquest fet, en
José es qüestiona: "I aquí, un sabater què ha
d'arreglar?".
En José Manuel en el seu negoci de reparació de calçat.

Un ofici en decadència
Quan entro a la sabateria de José Manuel Carrete,
el primer que percebo és l'olor. Segurament és
la cola, però ell no m'ho sap confirmar perquè fa
anys que ha perdut l'olfacte. "Coses de l'ofici".
Entrar a la botiga és, a més, traslladar-se a unes
dècades enrere, perquè el sabater va decidir
omplir les vitrines amb còmics de quan era jove.
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Però la cosa no queda aquí. A totes les parets i
prestatgeries, hi ha objectes de tota mena, fins
i tot alguns de clients que no sabien què fer-ne,
però el 90% de les coses són de quan en José era
petit. Em criden l'atenció dos instruments. "Aquí
m'has tocat la fibra", confessa. Es considera un
músic frustrat, perquè té "ànima de músic però
mans de miner". D'instruments n'ha tingut molts,
més de 20, explica.
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En José, sabater de vell o pegot, fa 38 anys que
està al capdavant del seu negoci de reparació de
calçat al barri de Rocafonda. Dels primers anys
del taller, recorda la quantitat de feina que hi havia i com tenia tota una paret plena de sabates de
vestir de senyora, a les quals canviava el tacó o la
sola. "Jo tancava a la una de la matinada, i treballava dissabtes i diumenges, inclús mentre menjava. Era tanta la feina, que hi havia una cua de gent
al·lucinant", explica. La davallada en el nombre de
clients, i de diners, en José l'atribueix al canvi de
moda i al fet que, actualment, la majoria de gent ja
no porti sabates. "Abans la feina era bona, perquè
tot eren tapes, soles... El dia que la moda va anar-se
generalitzant a totes les edats, el sabater va anar
perdent la feina", continua.
Mentre parlo amb el José, van entrant diverses
persones al negoci. Alguna demana pressupost,

Renovar-se o morir
Tot i que el negoci no sigui rendible, en José no s'ha
volgut retirar encara. Aixecar-se cada matí i anar
al taller el manté actiu, i també confessa que, tot i
que mai havia volgut ser sabater, ara té afecte a la
feina. Però quan es jubili, que no serà d'aquí gaire
segons explica, l'ofici es farà encara més petit. Ningú
el continuarà. En el seu cas, en José va aprendre
l'ofici quan tenia 19 anys a Barcelona, "en una botiga
a Fabra i Puig on eren sis sabaters", explica. I va ser
quan va arribar a Mataró, acabat de casar, que va
arrencar el negoci amb 25 anys acabats de fer. Avui
dia, però, són pocs els que decideixen formar-se en
feines tradicionals com la seva.
De totes maneres, ell mateix assegura que si algú
volgués continuar amb el taller, no el traspassaria. "És
un ofici mort", conclou. Entre les despeses que comporta, els impostos, i el que ingressa, en José afirma
que es queda a zero, o inclús ha de tirar d'estalvis.

altres venen a recollir encàrrecs que van deixar
abans de les vacances... Entra més gent de la que
m'esperava, però de seguida m'ho aclareix: "Sí, ha
vingut gent el segon dia després de vacances, que
és quan teòricament hi ha feina. Però quan m'ha
entrat al calaix?". La majoria de feines amb les
quals es troba en José avui dia són petits arranjaments, com un cosit o una tira que cal encolar.
I això, no dubte a afirmar, no només suposa poca
feina, sinó pocs diners.
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Per poder guanyar-s'hi la vida, l'ofici de sabater
s'ha hagut de modificar o ampliar. "Avui dia, l'únic
que hi guanya és el ràpid, perquè la gent viu molt
de pressa i està disposada a pagar per tenir-ho de
seguida". En José es refereix als negocis que, a part
de reparacions de calçat, també viuen d'altres coses,
com per exemple la impremta, les claus, els cosits...
En el seu cas, confessa que va tenir alguna opció de
canviar, però que en el seu moment va decidir no
fer-ho. I en el seu actual taller, explica, no funcionaria, ja que "no és un lloc de pas". Apujar els preus
tampoc entra dins dels seus plans: "Jo no serveixo
per cobrar a preu d'or", continua.
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Francina Bigorra a la Cotilleria Fransi (a dalt i a la dreta); en José Manuel al seu taller de reparació (a l'esquerra).

D. Ferrer

Moda ràpida, filosofia
de consum

les produccions en països subdesenvolupats que
permeten oferir preus cada vegada més baixos.

És evident que els hàbits de consum en el sector
de la moda han canviat al llarg dels anys. Avui dia,
sobretot per als més joves, la filosofia que més
predomina en la manera de consumir és la d'usar
i llençar, motivats sobretot pel creixement de la
indústria amb les anomenades "fast fashion" i

Aquest fet ha afectat els oficis de tota la vida
dedicats al sector, com són el de sabater o el
modista. Tal com està el mercat, moltes vegades surt més a compte comprar una peça nova
que arreglar-la, o fins i tot comprar-ne una en
comptes de fer-la tu mateix.
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Els oficis no continuen
per falta de gent que
vulgui seguir-los”
Francina Bigorra, cotillaire

Oficis que es jubilen
En diferent mesura i manera, els canvis en el món
de la moda han afectat també altres oficis de tota
la vida, com ara el de modista.
Francina Bigorra és cotillaire des de fa 57 anys,
i a la seva botiga fa peces de cotilleria a mida i retocs, a part de tenir-hi una part de venda de moda
íntima ja confeccionada. La Francina és la tercera
generació d'un ofici que va començar la seva àvia
a la família. La botiga, però, la va començar la seva
mare el 1965, aleshores al Camí Ral i ara al Torrent.

gent va anar plegant, l'ofici es va anar perdent, perquè
no hi ha gent nova que s'hi vulgui dedicar. "No és per
falta de demanda —assegura— sinó per falta de gent
que vulgui seguir-lo". I com amb tants altres, quan la
Francina decideixi jubilar-se, abaixarà la persiana i ningú més la tornarà a aixecar. No com a cotillaire. I no
serà perquè no ho hagi intentat. En diferents etapes,
ha tingut gent a la botiga per aprendre el negoci, "però
a la llarga han dit que era molt complicat", explica. Fins
i tot va parlar amb el TecnoCampus i la FAGEM (que va
concedir-li el premi de la dona empresària) per oferir
cursos. "Són oficis necessaris i s'estan perdent. Sap
molt de greu", sentencia.
En una altra situació es troba Maria Jesús Moreno,
de La Modista. Fa 25 anys que té la botiga on fa de
modista i arregla roba. La Maria Jesús explica que
avui dia, de modista no podria viure tot l'any, perquè
el treball és molt temporal i té tirada sobretot d'abril
a setembre, quan és època de casaments i comunions.
El que li proporciona més feina és arreglar roba i, en
aquest sentit, assegura que no ha notat tanta baixada

La Maria Jesús a La Modista, que canvia ubicació i es trasllada al Torrent

En el seu cas, la Francina ha notat un canvi de paradigma en el seu negoci. "És veritat que abans em
venien a portar coses usades per acabar-les d'aprofitar i poder-los allargar la vida, i això ha anat minvant",
explica la Francina. Però malgrat que la moda íntima
ha anat millorant molt amb els anys, assegura que el
negoci continua funcionant perquè fa coses que altres
no fan. I aquí, també hi entra en joc el fet de ser de les
poques que queda. Com en l'ofici de sabater, abans
n'hi havia més, de cotilleries. "Fa 10 anys n'hi havia
a Masnou, a Premià...", explica. Però a mesura que la

Reportatge 1883.indd 5

D. Ferrer

de feina perquè la seva feina és necessària: "La roba és
estàndard i nosaltres no ho som; la roba s'ha d'adaptar
al nostre cos", explica. I al contrari del que es podria
pensar, apunta que el fet que el volum de feina hagi
baixat ve motivat per l'obertura en els últims anys de
nous negocis que arreglen peces. "El gènere de punt
s'ha acabat a Mataró, i la gent ha de fer alguna cosa".
Però com en la resta d'oficis, la Maria Jesús ho
té clar. Per molt que funcioni, "el dia que jo plegui,
ningú continuarà el que jo faig", dictamina.
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 14
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
18:00
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22:30
23:30
0:00
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1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
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AL DIA BCN Nord-Maresme
CAMINANT x CATALUNYA
MATARÓ AL DIAReemissió
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
VA DE CASTELLS
ÚLTIMA SESSIÓ
TRAÇ DE CULTURA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
POESIA EN VIU
TRAÇ DE CULTURA
THE WEEKLY MAG
COPA LEN DES DE CROÀCIA
TELÓ DE F ONS
VA DE CASTELLS
CAMINANT x CATALUNYA
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
EL PREGONER
VA DE CASTELLS
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
DE TEE A GREEN
ON TOT COMENÇA
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 15
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
8:00 CALIDOSCOPI
8:30 PARLEM DE CUINA
9:30 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
10:30 COPA LEN DES DE CROÀCIA
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 BÀSQUET EN JOC. Open
Day. Lliga junior preferent masculí
15:00 LA CONVERSA
15:30 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 HOQUEI EN JOC

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
23:00
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

LA CONVERSA
CAMINANT x CATALUNYA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
DIUMENGE ESPORTS
CASTELLS EN XARXA
CAMINANT x CATALUNYA
DIUMENGE ESPORTS
DE TEE A GREEN
CAMINANT x CATALUNYA
TELÓ DE FONS
GAUDEIX LA FESTA
VA DE CASTELLS
DE TEE A GREEN
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT x CATALUNYA
TELÓ DE FONS
CASTELLS EN XARXA

Dilluns 16
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

NEX MATÍ
DIUMENGE ESPORTS
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
ÚLTIMA SESSIÓ
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
EN JOC
Reemissió
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CARNET ESPORTIU
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GREEN

MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió

6:30

Dimarts 17
7:00
8:00

NEX MATÍ
MATARÓ AL DIA
Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 CARNET ESPORTIU
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 NEX MATÍ ENTREVISTA
16:00 EL MIRADOR
Reemissió
18:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
18:30 CARNET ESPORTIU
Reemissió
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
21:30 ON TOT COMENÇA
22:00 MATARÓ AL DIA
Reemissió
23:00 CALIDOSCOPI
Reemissió
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 LA PORTERIA
1:30 CALIDOSCOPI
Reemissió
2:00 EL MIRADOR
Reemissió
4:00 CALIDOSCOPI
Reemissió
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 ÚLTIMA SESSIÓ
5:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
6:30 CALIDOSCOPI
Reemissió

Dimecres 18
7:00

MEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 VA DE CASTELLS

14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 NEX MATÍ ENTREVISTA
16:00 EL MIRADOR
Reemissió
18:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
18:30 CALIDOSCOPI
Reemissió
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
Reemissió
23:00 LA CONVERSA
Reemissió
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 LA PORTERIA
1:30 LA CONVERSA
Reemissió
2:00 EL MIRADOR
Reemissió
4:00 LA CONVERSA
Reemissió
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
6:30 LA CONVERSA
Reemissió

Dijous 19
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

NEX MATÍ
NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
DE TEE A GREEN
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
LA CONVERSA
Reemissió
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
VA DE CASTELLS
MATARÓ AL DIA
Reemissió

23:00 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 LA PORTERIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
2:00 EL MIRADOR
Reemissió
4:00 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 MATARÓ AL DIA
Reemissió
6:30 TRAÇ DE CULTURA
Reemissió

Divendres 20
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
Reemissió
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
NEX MATÍ ENTREVISTA
EL MIRADOR
Reemissió
AL DIA BCN Nord-Maresme
Reemissió
TRAÇ DE CULTURA
Reemissió
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
Reemissió
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
CONNECTI.CAT
LA PORTERIA
CARNET ESPORTIU
Reemissió
EL MIRADOR
Reemissió
CARNET ESPORTIU
Reemissió
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
MATARÓ AL DIA
Reemissió
CARNET ESPORTIU

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1883 ok.indd 1

5:30

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:
FRANCISCO JAVIER JURADO PRUNA
Paraula invertida:
MARESME

Adreça web del banner invertit:
https://unovaclinicadental.com/ca/

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

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

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Sembla que de cara a la nova tempo-

Els assumptes legals, que potser es

En aquests dies pots haver de passar

rada, tinguis l'edat que tinguis, pots

van quedar paralitzats, sembla que

més temps a casa del que és habitual

mostrar interès a formar-te. Es poden

arrenquen de nou. Et mous entre

en tu, sigui per qüestions de salut, o

donar desplaçaments per motius fa-

estalviar o gaudir del lleure. Potser

bé perquè t'has apuntat, com d'altres,

miliars, en aquests dies.

cal posar al dia els comptes.

a la tele feina.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si no estàs prou satisfet en el sector

Molts planetes a Casa II, mostren que

Amb tants planetes al teu signe, pots

laboral, amb Júpiter fent tensió a

el teu interès del moment, és mate-

sentir-te protagonista. Irradies una

Neptú, cercaràs altres opcions. Fins

rial. També pot caldre un repàs a la

energia que pot procurar-te segui-

i tot, no descartes haver de canviar

filosofia de vida pròpia, per trobar

dors. Si necessites divulgar-te, aquest

de lloc de residència.

més sentit a tot plegat.

pot ser un bon moment.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Estàs pendent de resoldre alguns

Amb diversos planetes a Verge, trans-

Voldries que les coses agafessin un

assumptes del sector de la salut i la-

itant la teva Casa XI, t'inclines a posar

altre ritme, especialment el que té

borals i això encara et dóna una mica

el focus en les qüestions laborals i

a veure amb la feina i els diners. És

de neguit. Però les teves emocions

materials, i te'n preocupa sobretot,

un bon moment per fer una anàlisi

es tornen més optimistes.

la projecció futura.

detallat de què cal millorar.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pot sorgir un assumpte laboral en un

Les qüestions relatives a la llar pre-

La professió pot demanar més energia

altre indret, el que significaria un pro-

nen protagonisme, i potser penses

en nous projectes, el que pot restar

per canvi de residència. Et preocupa

a invertir en una nova casa. La salut

temps per altres activitats o per estar

el descans i voldries millorar-lo per

sexual és una àrea de l'existència

amb la parella. Fes la teva valoració

trobar-te més bé.

dels adults, que t'interessa.

per triar el millor.

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

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

670 053 959
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Cedida

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

El Viver obre les portes per celebrar una festa
cultural i solidària
Com ja és tradició, Argentona acollirà aquest diumenge, 15 de setembre, una nova
edició de la Festa del Viver, organitzada per la Fundació Setba
Cultura: Berta Seijo

No és la primera vegada que la
finca el Viver d'Argentona obre les
portes per acollir una jornada d'esbarjo per a tot el poble. De fet, la
Festa del Viver se celebra des de fa
dècades, sempre coincidint amb la
diada de les marededeus trobades
i donant pas a actes com la missa o
el berenar d'ensaïmada i xocolata.
"Quan va morir la baronessa, el
president de la Fundació Setba,
Darío Olaortua, va heretar l'immoble", explica Cristina Sampere,
directora de l'entitat amb seu a
Barcelona. El nou propietari va
decidir conservar la tradició, però
alhora va voler introduir noves
activitats de caràcter cultural i,
sobretot, social.
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Una festa oberta a tothom
La nova edició de la Festa del Viver
se celebrarà diumenge, 15 de setembre, a la coneguda finca, ubicada al número 6 de la carretera
de Vilassar.
"La nostra idea sempre ha estat
col·laborar amb el veïnat i altres entitats que pertanyen al Maresme",
assegura Sampere. En aquesta línia, la jornada oferirà un concert
de la Coral Càntir d'Or d'Argentona, formació que ja hi ha participat
altres anys i que cantarà el "Goig a
la Mare de Déu del Viver".
Tot seguit el piano que hi ha ubicat a la sala d'exposicions de la
finca esdevindrà el protagonista.
"Amb la col·laboració del Concurs
Maria Canals, hem convidat un
pianista que animarà tots aquells

Concerts
La Coral Càntir d'Or
d'Argentona i el
compositor argentoní
Pep Lladó posaran
música a la jornada
que vulguin a tocar l'instrument
i a gaudir de la música en primera persona", explica la directora
de Setba.
El bosc pintat
La sala d'exposicions de l'immoble
també acollirà, durant tota la jornada, un tast del projecte "Natura
ésCultura", iniciativa que vincula l'art, la natura i la teràpia. La
mostra aplegarà els treballs del
taller creatiu "El bosc pintat", que
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es du a terme des de l'any passat
a Avinyó, municipi ubicat al nord
de la comarca del Bages.

La missió de la
Fundació Setba

Esgotat el càntir de
Miguel Milà

La Fundació Setba es va crear fa
10 anys com una fundació cultural amb espai expositiu. Aviat, per
vocació i interès del seu president,
l'entitat va adquirir un fort valor
social i va començar a treballar
perquè els seus projectes culturals
s'adrecessin sempre a col·lectius
en risc d'exclusió.

El bosc d'Oma, obra
d'Agustín Ibarrola al
País Basc, ha estat la
font d'inspiració de la
Fundació Setba
L'experiència ha estat tan positiva que s'ha repetit també a
Argentona, en el marc de la Festa
del Viver. "Una desena d'usuaris de
la unitat de salut mental de l'Hospital de Mataró van començar a
pintar abans de l'estiu una part del
bosc de la finca", explica Sampere.
Aquests artistes amateurs han posat color, amb pintures ecològiques, als pins de la zona. "És una
pràctica totalment inofensiva, ja
que l'escorça d'aquests arbres cau
amb el temps", assegura.
L'objectiu de la fundació és que
es facin noves edicions d'aquest taller i tingui una dimensió pedagògica: "Durant el curs convidarem els
alumnes de les escoles d'Argentona
a visitar el bosc perquè coneguin
la iniciativa i hi puguin col·laborar
pintant algunes llesques de pi".

A banda del bosc pintat d'Avinyó
o la Festa del Viver a Argentona,
la fundació també ha organitzat
exposicions en indrets com la presó
Model o el metro de Barcelona.

Música i ballada de sardanes
a la cloenda
A la tarda, la Festa del Viver rebrà
els dibuixants de l'associació Urban
Sketchers Barcelona, que s'encarregaran de fer un retrat de la finca i els
seus voltants.
D'altra banda, a partir de les 4 de
la tarda hi haurà una mostra d'oficis
artesanals, amb un taller de tints naturals fabricats amb plantes i fruites
que hi ha al Viver. "La inscripció és
gratuïta i hi pot participar tothom",
explica la directora de la fundació.
De fet, ja es pot reservar plaça per a
alguna de les dues sessions que hi ha
programades.
Aquestes activitats aniran acompanyades de la tradicional ballada de
sardanes, del concert de Pep Lladó
i dels foodtrucks, que seran durant
tot el dia a la finca. | B.S.

A la tarda serà el torn
del taller de tints naturals
elaborats amb plantes
i fruites del Viver
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El disseny de Milà.

Cedida

El Museu del Càntir tornarà
a tenir-ne estoc el 16 de
setembre
El càntir d'aquest any, dissenyat
per Miguel Milà, ha estat un èxit i
prova d'això és que el Museu del
Càntir n'ha esgotat existències. El
director del museu, Oriol Calvo, s'ha
mostrat sorprès perquè, per primera vegada, se n'han venut molts
exemplars per Internet. Aquest fet
ha permès que el càntir de Milà
hagi arribat a diversos punts de la
geografia espanyola però també de
Portugal, Holanda o Dinamarca.

El càntir ha arribat
també a Portugal,
Holanda i Dinamarca"
Oriol Calvo

Segons Oriol Calvo, la bona acollida del càntir es deu a diversos
factors, entre els quals hi ha la popularitat de l'autor. El director del
Museu ha confessat que alguns
clients l'han comprat perquè "és la
peça més barata de Miguel Milà", ja
que val 23 euros. Un altre aspecte
que ha ajudat és "la seva funcionalitat diària", ja que es pot posar
fàcilment a la nevera i permet no
haver de recórrer a ampolles de
plàstic. | Arg.com
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Els ajuntaments es neguen a pagar el deute de
les famílies vulnerables que reclama Endesa
La Diputació de Barcelona, que va convocar la setmana passada una reunió amb
150 governs locals, demana que els municipis no facin res de forma unilateral
Societat: Redacció // ACN

Al llarg d'aquest estiu, prop de 400
municipis catalans han rebut una carta d'Endesa en què se'ls reclamava que
afrontessin el 50% del deute acumulat per l'impagament de les famílies
en situació de pobresa energètica.
Davant d'aquesta situació, la presidenta de la Diputació de Barcelona,
Núria Marín, ha demanat la màxima
tranquil·litat als ajuntaments i els ha
instat a no actuar de forma unilateral.
A hores d'ara, les administracions
estan treballant de manera "conjunta"
per tal de solucionar la qüestió "amb
un conveni que donarà aixopluc a tots
els municipis de Catalunya", va destacar Marín en una reunió celebrada
la setmana passada amb els representants de 135 consistoris.
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En aquest sentit, la socialista va
insistir que les negociacions amb
Endesa les haurà de "liderar" el
Govern, perquè és qui té "la responsabilitat i les competències", i que els
diners hauran de sortir dels "pressupostos de la Generalitat".
El moment menys adequat
Durant la trobada, la presidenta de
la Diputació de Barcelona va criticar
que el moment en què Endesa va enviar la carta va ser "inadequat". "Els
governs s'havien acabat de constituir
i molts alcaldes estrenaven el càrrec",
va explicar.
De la mateixa manera, Marín dona
per fet que l'amenaça de la companyia
de tallar el subministrament als veïns afectats si no es condona el deute
"quedarà en un calaix". Segons les

Al Maresme
Argentona, Arenys
de Mar i Mataró són
alguns dels municipis
que van rebre la carta
converses de la representant de la
Diputació de Barcelona amb la directora general d'Endesa, "l'empresa ha
entès que no han estat massa encertats enviant la carta als ajuntaments
i no a la Generalitat".
Més de 25.000 afectats
Endesa té detectades prop de 25.000
persones en situació de vulnerabilitat
a Catalunya, les quals el 30 de juny
del 2019 sumaven un deute de més
de 21 milions d'euros, segons fonts
de la companyia. | Red./ACN
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Tot a punt per a la Caminada Nocturna al
Castell de Burriac

Com a novetat, hi haurà un taller d'observació d'estels amb telescopi.

Arxiu

L'excursió, oberta a tothom i gratuïta, arrencarà el 21 de setembre al vespre des de
Vilassar de Dalt
Ja falta poc per a la nova edició de
la Caminada Nocturna al Castell de
Burriac. L'excursió, cancel·lada al
juliol per l'alt risc d'incendi, es farà
el pròxim dissabte 21 de setembre
a partir de les vuit del vespre. El tret
de sortida es donarà al municipi de
Vilassar de Dalt i els participants

hauran de passar també per Cabrils,
des d'on faran camí fins a la coneguda edificació.
Està previst que el trajecte d'anada
duri un parell d'hores. De fet, a les
deu de la nit, els excursionistes tindran temps de sopar a dalt del castell
i de gaudir del taller d'observació

d'estels amb telescopi. A part del
menjar i el beure, l'organització de
la caminada recomana que els participants portin una llum frontal,
calçat adequat, bastons i una bossa
per a la brossa.
L'activitat és oberta a tothom, gratuïta i sense inscripció prèvia. | Red.

Joan Dausà i Els Catarres, a l'Ulisses Fest

El concert de Joan Dausà serà divendres 20 a les 22 hores.

Cedida

Premià de Dalt acollirà el 20 i el 21 de setembre diverses activitats vinculades al món
de la gastronomia, l'enoturisme, el comerç del territori, la cultura i l'esport
L'Ajuntament de Premià de Dalt
ja ha confirmat els caps de cartell de la nova edició de l'Ulisses
Fest. Es tracta de Joan Dausà i Els
Catarres, que actuaran a la plaça de
l'Espolsada el 20 i el 21 de setembre a les 22 hores, respectivament.
A més a més, el festival també
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oferirà altres activitats relacionades amb la gastronomia, l'enoturisme i el comerç de proximitat,
la cultura i el patrimoni o l'esport
i la vida saludable.
Curses i rutes culturals
A tall d'exemple, el divendres 20 a

les 20 hores, el municipi donarà el
tret de sortida al primer tast gastronòmic, i per al dissabte 21 ja hi
ha preparats diversos actes, com la
cursa Ulisses Atac, a les 8 h, o l'exhibició "Ens visita la legió romana",
a les 11 h. El programa es pot consultar al web del consistori. | Red.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

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

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

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
PLA D’EN BOET (Ref. 325908) Planta
baixa completament exterior de 75 m. en
finca de pocs veïns. Consta de 3 hab. i 1
bany, fusteria d’alumini i calefacció. Zona
peatonal ajardinada. Per entrar a viure.

125.000€.

T

CENTRE/EIXAMPLE (Ref. 254622)
80m2 al centre a 1 minut de l’estació
de tren. 4 hab. 2 banys complets i ampli
menjador amb sortida a gran balcó.
Calefac.i aire condicionat. Ascensor i
prop de tots els serveis.

165.000 €

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
LOFT EN CENTRE (Ref. 164978).
Pis de 45m2 amb ascensor, 1 dormitori doble, bany complet i cuina menjador amb sortida a balconada.

137.000€ Abans 145.000€

T

AL COSTAT DE RONDA O’DONNELL
(Ref. 322601). Pis de 120m2 amb
4 dormitoris, 2 banys complets,
saló-menjador amb llarg de foc i 2
balconades.

189.000€

T

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

8438

CERDANYOLA NORD (Ref. 326030).
Pis de 3 dormitoris, bany, cuina
independent amb sortida a safareig,
menjador ampli amb sortida a balcó.

134.000€.
CERDANYOLA NORD (Ref. 211349)
Piso totalment exterior. Grans dimensions i molt assolellat, 4 dormitoris,
bany i cuina.

T

122.000€

T

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

*HIPOTECA AL

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

100%

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

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

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

adeu a la monotonia
Perfil: Berta Seijo

Periodista, historiador, fotògraf, director de teatre.
Enric Lucena és una i mil coses a la vegada. La seva
trajectòria professional als mitjans de comunicació va arrencar un cop va sortir de l’escola de ràdio,
després de graduar-se en Història de l’Art a la UAB.
“Sempre he fet el que em venia de gust i el que més
m’agradava en cada moment”, explica.
La seva capacitat de reinventar-se l’ha portat a
presentar formats innovadors com ‘Pròxima estació’ (TV3), a col·laborar en programes de televisió
com ‘Los infiltrados’ (GOL), i a formar part de l’equip
d’emissores de Catalunya Ràdio. A més a més, Lucena
compagina el món del periodisme amb el de la fotografia des de fa més d’una dècada, repte que supera
gràcies a la seva capacitat d’organització. “No és difícil dedicar-te als dos àmbits, però sí que hi has de
destinar molt de temps i energia”, assegura.
L’entrevistat confessa que, per decisió pròpia, quasi
mai té temps lliure. Quan no treballa, per exemple, li
agrada escriure i dirigir obres de teatre, una afició que
l’ha portat més d’una vegada als escenaris de la Sala
Cabanyes. Autor de títols com ‘Tots els nens juguen
seriosament’ o ‘El llop sempre serà el dolent si només
escoltem la Caputxeta’, Lucena també va guanyar el
segon premi del primer Concurs de Microteatre a
Mataró amb 'Valents, imprudents i covards’, i a l’abril
estrenarà ‘Un déu salvatge’ a la Saleta.

Costums que no canvien
El periodista viu a Mataró des del 2005, una ciutat que
a hores d’ara considera casa seva. El seu ritual preferit
és ben senzill: “M’encanta fer un cafè amb llet i un
croissant els diumenges al matí a la Granja Caralt; a
la tarda, m’agrada molt passejar amb el meu fill quan
tot està tancat, fer la volta pel carrer Barcelona, pujar
per Santa Maria i baixar per la Riera”.
La capital del Maresme també li té el cor robat per
una altra raó: Petons per Les Santes. I és que Lucena
és el creador i únic retratista d’aquesta sessió fotogràfica que el 2020 celebrarà la seva cinquena edició
i que vol exportar fora d'Europa.

Tot Perfil Enric Lucena 1883.indd 1

Daniel Ferrer

Vagons plens d’històries
Durant cinc setmanes, ‘Pròxima estació' ha estat
l’aposta de TV3 dels dimarts a la nit. Gràcies a aquesta
docusèrie presentada per Enric Lucena els espectadors han pogut conèixer fil per randa tot el que hi ha
darrere Ferrocarrils de la Generalitat. “Ha estat una
experiència molt positiva perquè he pogut descobrir
mons que no estan a l’abast de tothom”, afirma.
En aquest programa, a part d’explotar la seva faceta
de periodista, també ha pogut demostrar els seus
dots de fotògraf retratant tots els entrevistats amb
la seva càmera. El resultat ja es pot veure a l’Espai
Provença, que acull una exposició de fotos molt
original, captivadora i a la qual tothom pot accedir
gratuïtament.

APUNTS
Defineix-te: Hiperactiu i inquiet.
Algú a qui t’agradaria fotografiar: Jaume Cabré.
Una revista de referència: 'National Geographic'.
Una obra de teatre: 'Un déu salvatge'.
Un programa de televisió que voldries presentar:
La segona temporada de ‘Pròxima estació’.
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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. 4543
T
ZONA
SALESIANOS:

PRIMER PISO CON ASCENSOR REFORMADO, EXTERIOR MUY LUMINOSO: 3 hab. 2
dobles, baño con ducha, salón comedor
20m2 con balcón ext., cocina roble con
€ galería anexa muy amplia.(C.E. EN TRÁMITE).

140.000
Ref. 4546

T

ZONA
CERDANYOLA

TU HIPOTEC S PUEDES!
A AL 100%

Ref. 1440
1ª LÍNEA
DE MAR:

GRAN PISO DE 105M2 CON VISTAS ESPECTACULARES A MAR: 2 min. estación y centro,
(3 hab. dobl), 2 baños compl. ducha, cocina
office, galería, balcón exterior, park. opcional,
€ calefac. y ascensor. (C.E. EN TRÁMITE)

T

260.000

¡OCASIÓN!
BUEN
PISO
REFORMADO

Piso reformado, con 3 habitaciones (2
dobles), cocina formica blanca con galería anexa, baño completo con ducha,
exteriores aluminio, muy bien conservado. (C.E. en trámite).

116.000€

Ref. 1443
ZONA
HABANA:

Ref. 4528
PISO TOTALMENTE REFORMADO CON
T
BALCÓN EXTERIOR: Con salón 28m2,
ZONA Mª
2 hab. dobles (antes 3), cocina diseño
AUXILIADORA:
:
moderno, galería, baño completo con DESDE
€ bañera, calefacción. (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
10/9/19 12:25

4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Pla d’en Boet

177.260 €

PIS REFORMAT PERFECTAMENT DISTRIBUÏT!
Consta de 102 m², 3 habitacions, 2 banys, cuina oﬃce, salómenjador, balcó, aa/cc, calefacció, tancaments d’alumini, terres
de parquet, ascensor... Llest per entrar-hi a viure!! T 151643

MATARÓ - Centre

305.000 €

ESPECTACULAR ÀTIC DÚPLEX AMB 3 TERRASSES!
Consta de 120m², 3 habitacions + estudi, 2 banys complets, cuina
office, saló-menjador, armaris encastats, terres de parquet, calefacció, pàrquing, traster, ascensor... Totalment exterior!!! T 151625

MATARÓ - Centre

235.000 €

ESPECTACULAR LOFT D’UN SOL AMBIENT!
136m², habitació, bany, cuina americana, saló-menjador, terres
de parquet, calefacció, tancaments d’alumini... A 2 minuts a
peu del mar. Situació, zona i estat immillorables!! T 151593

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

[EN
TRÀMIT]

ARGENTONA - Ginesteres

345.000 €

MATARÓ - Cerdanyola

62.260 €

FANTÀSTICA CASA A 4 VENTS TOTALMENT REFORMADA!

LOCAL CIAL. MOLT BEN COMUNICAT AMB SERVEIS!

Llar de 239m², parcel. 791m². 4 habitac. + despatx, 2 banys, servei,
cuina americ., saló-menjador, sala polivalent, parquet, calefacció,
rec automàtic, garatge, 2 trasters. Totalment exterior!!! T 420408

55m2 en planta baixa, 1 servei, sortida de fums i entrada de vehicles amb gual 24h. Diverses utilitats, com una botiga o un taller.
Local moltes possibilitats! Vine a veure’l!!! T 350096
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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]

110142

MATARÓ - Rocafonda

750 €

PRECIÓS ÀTIC AMB UNA DISTRIBUCIÓ MOLT PRÀCTICA!
Consta de 87m², 3 habitacions (2 dobles), bany, cuina oﬃce,
saló-menjador, terrassa, calefacció, aa/cc, ascensor... Pis molt
lluminós. Finca amb veïns de tota la vida!!! T 110745

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Centre
ÀTIC DÚPLEX AMB DUES TERRASSES!

1.100 €

CABRILS - Centre

750 €

PIS MOLT BEN SITUAT A PROP COMERÇOS I SERVEIS!
Quart pis sense ascensor. De 80m², 4 habitacions, bany, cuina
oﬃce, saló-menjador, balcó de 10m², terres porcellànics.. Supermercats, escoles, botigues... Immillorable situació!!!! T 110740

MATARÓ - Centre

990 €

GRAN DÚPLEX AMB DUES TERRASSES I PATI DE 25M2!
Primer pis sense ascensor. Consta de 100m², 3 habitacions, bany,
servei, cuina independent, saló-menjador, galeria, balcó, aa/cc, tancaments d’alumini, traster... Immillorable situació!!! T 110562

MATARÓ - Centre

550 €

LOCAL COMERCIAL MOLT BEN SITUAT!

130 m², 3 habitac, estudi, 2 banys, servei, cuina office, saló-menja- 77m2, 1 servei, llums led, terres de parquet, porta automàtica, mador, aa/cc, calefacció, tancam. alumini, toldos elèctrics, pàrquing, gatzem, pati, etc... Ideal com a oficines o magatzem! Local diàfan
reformat a peu de carrer. Excel·lent situació!!! T 303074
ascensor, semi moblat... Molt lluminós!!! T 110747
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