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Més de 14.000 alumnes han passat 
per Tres Roques, que celebra 10 anys
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

venda, fem GRATUÏTAMENT tots 
els TRÀMITS NOTARIALS per 
registrar-ho tot a nom seu.

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

248.000€

ATENCIÓN A ESTE PISO
Ref. 12925 Z/MARÍTIMA: Situación privilegia-
da. 85m2. Impecable, 3 dor. Saló 24m2. Balcón 
ideal veranos. Cocina. 2 baños compl. (1 suite). 
Parquet. Calefacc. Carp. roble. Arm. emp. Aire 
Acond. bomba calor. Parking incl. 

T

199.000€

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMICENTRE-JTO. C/BIADA: Buena ocasión por cualidades y 
precio. Impecable, vivienda 108m2 + pl. aparc. incl. Bien orientada, muy exte-
rior, óptimo estado. 3 dor. amplios. Salón com. 24m2, balcón 13m2 sol. Cocina 
buenas medidas, galería 10m2. 2 baños (1 suite). Suelos parquet. Calefacción y 
Aire Acon. Parking incl. Excelentes cualidades.

T

97.250€

OCASIÓN DEL MERCADO
Ref. 12927 CENTRO: Calle muy tranquila y 
agradable, casco antiguo. Buen piso alto, sin as-
censor, soleado. Refor. perfecto estado. 2 habit. 
Salón com. luminoso. Balcón, galería. Cocina 
equipada. Baño con ducha. Suelos gres.

T

149.000€

ZONA TRANQUILA
Ref. 12886 CIRERA: Reciente construc. Ascen-
sor, bonito piso 1/2 altura muy exterior, zona 
tranquila. Impecable. 2 dor. Salón com. luminoso. 
Cocina equip. Baño compl. ducha. Calefacción. 
Trastero. Zona barbacoa y juegos. Parking opc!!

T

225.000€

OCASIÓN POR CUALIDADES
Ref. 12921 JUNTO RONDAS: Entorno agradable y tranquilo. Bonita casa en 1 
planta y acceso por 2 calles. 130m2, sin pasillos. 3 habit. (2 dobles). Sala estar 
+ salón, patio 40m2. Cocina óptimo estado. Baño compl. + aseo. Calefacción. 
Armarios emp. Cuarto lavandería y trastero. Garaje desde la calle posterior.

T

117.260€

¡A REFORMAR!
Ref. 12916 CIRERA-JTO MAXICEDOR: 1er 
piso con entrada independ. 70m2 + 70m2 te-
rraza. 3 hab. Comedor y contracomedor. Coci-
na. Patio. Baño con ducha. Luz y sol. Para refor-
mar. Muchas posibilidades. Producto exclusivo!

T 137.950€

BUENA COMPRA
Ref. 12884 JTO.CTRA.MATA: ¡Ocasion! Vivien-
da 95m2, alto, ascensor. buena imagen. Bien dis-
tribuido. 4 dor. Salón com. amplio. Balcón. Gran 
cocina. Baño compl.+aseo. Suelos gres. Carp. ext. 
aluminio. Armarios empotr. Calefacción.

T
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions
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Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2
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 ciutat
Comença el curs dels nous 
institut-escola públics

 ciutat
Repunten els delictes el darrer 
any, un 5 per cent

 reportatge
Tres Roques: 10 anys millorant
les capacitats dels mataronins

 esport
Les noies de Rem Capgrossos, 
les millors de Catalunya

 cultura
Los Chichos entusiasmen Cirera 
en un concert històric

 perfi l
Aurora Vera,
transformar una escola
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El setembre 
i el dilluns

L’ENQUESTA

Ja tens decidit el teu 
vot per les properes 
municipals?

90,2% Sí
5,9 % No
3,9 % Dubto

FESTA DE CIRERA

LA PREGUNTA

Creus que Mataró aposta 
prou pel turisme?

CUES A LOS CHICHOS

APLAUDIT:  Un any més les festes 

d'aquest barri han estat un refe-

rent per tota la ciutat, demostrant 

que amb la complicitat dels veïns, 

els barris poden ser molt potents.

CASTIGAT: Segurament és un pro-
blema que no tenia solució, però 
és una pena que centenars de per-
sones quedessin fora d'un concert 
al que anaven amb tanta il·lusió.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 Llegeixo en una d'aquestes imatges ocurrents que es "viralitzen" 
una màxima contundent que assegura que "el setembre és el di-
lluns de l'any". No és la millor benzina per entrar marxa, trobo, 
a inicis de curs quan podríem donar per fet que pràcticament és 
unànime el criteri col·lectiu de tractar amb còlera i mandra el pri-
mer dels dies de la setmana com si, pobret, algun dels següents es 
caracteritzés per ser magnànim. 

Obrim curs, estrenem llibreta, els petits tornen a classe i els de més 
perícia, precisament, aprofi ten per fer vacances i si poden marxar, 
la butxaca els serà més prolífi ca que els qui estan condemnats a 
l'èxode de consuetud, al punt de màxima calor. Setembre pot ser 
el dilluns de l'any i, a més, podríem afegir-hi que o engeguem 
màquines amb una certa premissa o convertirem tot el cicle en 
un anar a contrapeu.

De la frase em sorprenen dues coses. Una és el format i és que una 
amiga la comparteix per xarxes socials, òbviament en format imat-
ge. Els qui escrivim i volem ser llegits ho tenim, això, ara. Diuen 
que el jovent –i al darrera els que anem minvant la condició– ja 
no llegeix i el comportament compartit és de resignació. Ara la 
cosa va de números de "likes" sense que per res la xifra de faltes 
o directament atemptats lingüístics repari en res. Si vols que et 
llegeixin, diuen els experts en tendències, que sigui curt, visible. 
La gent no vol perdre el temps amb tu, et raonen, insultant una 
mica l'ofi ci ja que ningú va a estudi a que li ensenyin a fer extra-
viar hores al personal.

Torno a la màxima que m'ocupa la pantalla. Setembre com a inici, 
dilluns com a recança. Certament són dies d'aprofi tar la perspec-
tiva des de l'atalaia del fi nal d'estiu tot i que si pequen de verti-
gen és probable que prefereixin no fer gaire exercici. Si establim 
com a curs el que va de setembre a juny i des de la Diada a Sant 
Joan poden fer vostès mateixos l'enumeració de cites, l'anàlisi de 
situació i fi ns i tot el ressonar molest de qui percep les parets del 
món com quelcom cada cop més tancat i inhòspit. Que passi el 
dilluns, doncs. Fem dissabte al setembre, per tant. I que l'any, el 
curs o l'anar tirant pugui, com a mínim, ser més estimulant que 
una imatge absurda en una xarxa social. 

Davant de tot
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Preu Inscripció, 8 €
Menors de 12 anys, 4 €

Mitjans de comunicació: Estaments ofi cials:

matarocaminaperalzheimer@gmail.com

Facebook:
mataró camina per l’alzheimer

Subscriu-te a les nostres xarxes socials, ajuda’ns a fer-ne difusió, estaràs informat de tot el relacionat amb la caminada
Twitter:
@caminaalzheimer

Instagram:
@matarocaminaxalzheimer

YouTube:
Mataró camina per l’Alzheimer

XI Mataró camina per

el dia 30 de setembre de 2018
Fes servir aquest hashtag per etiquetar 

#caminaalzheimer18

Fem cré� er entre tots aquesta iniciativa solidària.
Tu també caminaràs per l’A� heimer?

NOUS
RECORREGUTS

camins amples

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
MATARÓ - CENTREASSOCIACIÓ V E Ï N S  d e

RODALIES
L’HAVANA

i

de

Mataró

S O X L A N D
e  x  p  e  r  i  e  n  c  e

YERANI
PERRUQUERIA

HarmonyVital 

Es Vitalitat, és harmonia, és salut !!!

R E S T A U R A N T E

PALOMARES

Mataró camina
Associació EL DIA DE LA CAMINADA

50% descompte als Parkings
Plaça de Granollers (P5)

i Espai Firal / Parc Central (P6)

Samarreta
Esmorzar

Sorteig de regals

La Rambla: (Plaça Santa Anna).
Dissabtes dies: 1, 8, 15, 22 i 29 d'11 a 20h
Cor de Maria: (La Riera 56). A partir del dia 3 de setembre,
de dilluns a divendres d'11 a 13 i de 16,30 a 20h.
Mataró Parc: A partir del dia 1 fi ns al 29 de setembre de dilluns a 
divendres de 17 a 21h, dissabtes d'11 a 20h
Decathlon: Dissabtes dies: 8, 15, 22 i 29 d'11 a 20h
Plaça Illa Cristina: (Barri de Cerdanyola), dissabtes dies
8, 15, 22 i 29 d'11 a 20,30h.

Centre de dia: (Carlemany, 10 de Cerdanyola). 
A partir del 3/09, de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 19h.
Sant Pelegrí, 1 1r - Ofi cines AFAM: (Barri Mataró Centre).
A partir del 4/09, dimarts i dijous, de 10 a 13 i de 16 a 19h.
AAVV Rocafonda: (P. Punsola, 45-47 Can Noé).
A partir del dia 12/09 de dilluns a divendres de 19 a 20h.
AAVV Cirera: (Carretera de Cirera, 33).
A partir del dia 3 de setembre, dilluns, dimecres i divendres
de 18 a 21h i dimars i dijous de 10 a 13h.

AAVV L'Havana: (Camí Ral, 163).
A partir del dia 3/09, dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19h.
AAVV Mataró Centre (Can Cabot i Barba, pça Miquel Biada, 5).
A partir del dia 3 de setembre, dilluns, dimecres, dijous
i divendres de 18:30 a 20,30h.
AAVV Vista Alegre (Carrer d'Almeria s/n).
A partir del 3/09, dimecres i divendres de 18 a 20,30h.
AAVV la Llantia (Carrer Galícia, 56).
A partir de dia 3/03, dimecres i divendres de 17 a 20h.

INSCRIPCIONS: (PER INTERNET A TRAVÉS DE: www.sportclickevent.com)

Parc Central
Sortida A i B a les 8 h

Sortida C a les 9 h 
Esmorzar a partir de 9:30 h
[Fi de la caminada]

Caminada Urbana
4 Km

Caminada Curta
12 Km

Caminada llarga
15 Km

Pl. Jordi
Capell

Sant. Pelegrí

Santa Maria

La Rambla Pl. Sta. Anna

La Riera

Hospital

Mataró Parc

Les Sureres

Cementiri 
Les Valls

Parc Forestal

Mas Cabanyes

Carrer Galícia

Iluro Hockey

ARGENTONA

Fundació 
Maresme

Tres possibles caminades:
A LLARGA 15 km
B CURTA 12 km 
C URBANA 4 km

A-LLARGA B-CURTA C-URBANA

Avituallament

Avituallament

ARRIBADA
NOU PARC 
CENTRAL

SORTIDA
PARC 
CENTRAL

Cargol

P. Marítim

Barri 
de la

Pujada

Organitzadors:

Patrocinadors:

Col·laboradors:

1P CAMINADA ALZHEIMER 1833.indd   1 5/9/18   12:11
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CAP A ESCOLA
Mataró arrenca un nou curs amb la nova planifi cació escolar com a objectiu

PORTADA EL TOT 1591.indd   1 03/09/13   19:34

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!

 Foto antiga Les portades

Els Diatònics

gaudir els que els escoltava. Eren 
amics, però pràcticament sem-
blaven germans de tan bé que ho 
passaven i tanta química que teni-
en els uns als altres. Els Diatònics 
actuaven en casals d'avis, petites 
celebracions o actes de la matei-
xa entitat.

Eren Pere Comas, Joan Comas, 
Antonio Pamades, Salvador 
Mascorda, Francesc Gurri i Eduard 
Galceran. Tres dels integrants ja no 
es troben entre nosaltres, però el 
record del grup es manté.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Els Diatònics van ser un grup de 
sis amics ben avinguts que canta-
ven i tocaven les harmòniques en 
diferents ocasions del repertori. 
Aquesta imatge que ens proporci-
ona Carolina Torres Masferrer data 
del 1999 quan el conjunt sorgit a 
la UEC de Mataró es feia present 
en diverses cites, com ara les fes-
tes del carrer Sant Bru, Cristina i la 
Baixada d'en Massot. Va ser en el 
si de la pròpia Unió Excursionista 
de Catalunya a Mataró que aquest 
grup de socis van muntar aquesta 
coral amb la qual disfrutaven i feien 

Foto antiga 1833.indd   1 05/09/2018   17:57



 



Política: Redacció

 Els delictes comptabilitzats a 
Mataró han augmentat en un 5,1% 
en el darrer any (de 7.810 a 8.211) 
segons les dades presentades a la 
reunió semestral de la Junta Local 
de Seguretat que es va celebrar el 
passat 19 de juliol. Aquesta dada 
se situa dins la mitjana de la Regió 
Policial Metropolitana Nord, i està 
per sota de la mitjana de les sis 
principals ciutats de la mateixa, 

L’increment és similar a la mitjana de la regió policial i se situa per sota de 
la mitjana registrada als municipis més grans de l’àmbit

on l’increment delictiu ha estat 
del 6,6%.

Les darreres dades d’activitat 
policial comparen el període com-
près entre juliol de 2017 i juny de 
2018 amb l’anterior (de juliol de 
2016 a juny de 2017).

Molts robatoris en vehicles
Per tipologies, augmenten tant els 
delictes contra el patrimoni (+6,2%, 
de 6.624 a 7.036) com els delictes 
contra les persones (+6,9%, de 768 
a 821). Pel que fa als fets concrets, 
destaca sobretot l’increment en el 
nombre de robatoris amb força 
(+27,6%, de 1.147 a 1.463) i espe-
cialment en interior de vehicle 
(+42,8%, de 649 a 927), en habi-
tatge (+15,4%, de 201 a 232) i en 
establiment (+30,0%, de 100 a 130), 

Pugen un 5,1 per cent els delictes

La Junta de Seguretat, amb tots els cossos de seguretat representats  Daniel Ferrer 

mentre que els robatoris en em-
preses s’ha reduït (-16,6%, de 55 a 
46). Inversament, els robatoris amb 
violència intimidació, que anys en-
rere havien provocat inseguretat i 
han estat objecte d’especial atenció 
policial, han disminuït (-12,9%, de 
628 a 547) en totes les seves vari-

ants: estrebades (-29,9%, de 221 a 
155), en establiments (-24,4%, de 
45 a 34) i a la via pública (-3,2%, 
de 339 a 328).

Pel que fa a les dades sobre la se-
guretat viària, han disminuït lleu-
gerament el nombre d’accidents 
(-0,8%, de 370 a 367) i de ferits 
(-1,3%, de 461 a 445). Sobretot s’ha 
reduït la gravetat dels mateixos: fe-
rits lleus (de 430 a 425), greus (de 28 
a 20) i mortals (de 3 a 0 víctimes). 
En aquest sentit, destaca també 
la reducció dels atropellaments 
(-8,8%, de 91 a 83) dins del nucli 
urbà mataroní.

A la vista d’aquestes dades, l’alcalde de Mataró, David Bote, va 
expressar als representants del Departament d’Interior de la 
Generalitat presents a la reunió la seva voluntat –comunicada 
formalment per carta– de mantenir una reunió de treball amb 
el conseller Miquel Buch per tal de valorar l’estat general de la 
seguretat a la ciutat i reiterar la demanda d’una major presència 
d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra.

L'Ajuntament demana més 
Mossos i reunir-se amb Buch

6,9

Quasi un 7 per cent de 
repunt en els delictes 
contra les persones, de 
768 a 821

30

Els robatoris en interi-
or d'establiment pugen, 
de 100 a 130 tot i que no 
tant com dins de vehicles

Ciutat núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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Dissabte 8

Ballada 
de sardanes
19 H A LA PLAÇA DE SANTA ANNA

A càrrec de la Cobla 1 d’Octubre.

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

Dimarts 11

Ofrena Floral a 
Rafael Casanova
10.30 H A LA PLAÇA DE RAFAEL CASANOVA

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

Ho organitza: Ajuntament de Mataró

Dissabte 15

Mostra de Cultura Popular
A PARTIR DE LES 19 H A LA PLAÇA 
DE SANTA ANNA 

Dedicada a la dansa tradicional.  
Una trobada d’esbarts dansaires que reunirà diferents 
grups del Maresme. Culminarà amb la sardana conjunta 
A Mataró de Ricard Viladesau, en el centenari del seu 
naixement, i amb un ball-concert del grup +Tradi.

Ho organitzen: Direcció de Cultura de l’Ajuntament 
de Mataró i Mestres del Gai Saber
Hi col·laboren: Entitat Folklòrica Catalana de Mataró, +Tradi
Amb el suport de: Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya
Acte inscrit en la commemoració de l’Any Aureli Capmany

Dijous 13

Conferència

“Educació i escola, 
eines de cohesió social 
i de transformació”
19.30 H AL SALÓ DE SESSIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ (LA RIERA, 48)

A càrrec d’Eduard Vallory, analista social, 
expert en gestió del canvi i president del 
Centre per a la UNESCO de Catalunya 
(UNESCOCAT)

Ho organitzen: Ajuntament de Mataró i 
Òmnium Cultural

11 de setembre
Diada Nacional
de Catalunya 
Mataró 2018

I www.mataro.cat   
I Tel. d’atenció ciutadana 010*  
I  Ajuntament de Mataró   
I  @matarocat

* Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. El preu de les trucades dependrà en
cada cas de les tarifes de cada operador. De dilluns a divendres de 8 a 19 h

anunci TOT.indd   1 23/8/18   9:24



Daniel Ferrer

Arrenca el curs dels Instituts Escola   
Mataró encara l’inici del curs escolar 2018/2019 amb la posada en marxa de dos 
Instituts Escola: el Mar Mediterrània i l’Àngela Bransuela

Educació: Anna Galdón

 Dos Instituts Escola, un institut 
en barracons, la continuïtat de la 
sisena hora en quatre centres de 
la ciutat i la posada en marxa de 
la primera edició del programa 

d’extraescolars Mataró Educa+. 
Aquest és, a grans trets, l’escenari 
que es trobaran famílies i alumnes 
aquesta setmana quan engegui el 
nou curs escolar. 

Els primers a posar-se la motxi-
lla seran els més de 800 alumnes 

de les escoles bressol, que entra-
ran a les aules el 10 de setembre. 
Els seguiran els alumnes de segon 
cicle d’educació infantil, primària 
i secundària el 12 de setembre. 
Batxillerat i cicles formatius ho 
faran dos dies després, i els últims 

Les explicacions

Fomento de 
Construcciones i 
Contratas assegura que 
es tracta d'un cas aïllat 
i en culpa el treballador 
responsable del torn

· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 nou curs.indd   2 05/09/2018   13:44



Daniel Ferrer

Daniel Ferrer

Arrenca el curs dels Instituts Escola   

seran els centres i aules de forma-
ció per a persones adultes, el 19 
de setembre.

Dos nous Instituts Escola
Les grans novetats del curs, però, 
passen per l’entrada en funcio-
nament de dos Instituts Escola: 
el Mar Mediterrània, que era fi ns 
ara l’escola Tomàs Viñas i situat 
a la zona oest de la ciutat, i l’Àn-
gela Bransuela, ubicat a l’est. Els 
dos permeten l’escolarització de 
l’alumnat des dels 3 fi ns als 16 anys, 
és a dir, tota l’etapa d’escolaritza-
ció obligatòria. Un model educatiu 
que ja funciona en altres localitats 
catalanes i que el consistori recla-
mava des de fa anys per pal·liar així 
la necessitat de places a secundària 
i evitar més barracons. Pel regidor 
Miquel Àngel Vadell, l’antiga reivin-
dicació buscava “poder oferir des 
de la pública una línia educativa 
entre els 3 i 16 anys, quelcom que 
fi ns ara només tenia la concertada”.

Pel que fa al nombre de places 
a l’etapa d’ESO, els dos Instituts 
Escola brinden una oferta de dos 
grups cada una, però, a la vegada, 
s’han eliminat dos grups de l’IES 
Laia l’Arquera, un de l’IES Miquel 
Biada i un altre de l’IES Damià 
Campeny. 

Pública i concertada similar
Dels 56 grups de P3 que comença-
ran aquest curs 2018/2019, 32 són 
públics i 24 pertanyen a escoles 
concertades. Això representa un 

57% d’alumnes matriculats a es-
coles públiques i un 43% a centres 
de titularitat compartida. Uns nú-
meros que es repeteixen a la ESO: 
a l’etapa d’educació secundària 
obligatòria, dels 1.495 alumnes 
que inicien els seus estudis, un 
51% ho fa a la pública i un 49% a 
la concertada. 

Però la tendència podria estar 
canviant. A ciutats com Barcelona, 

per primer cop hi ha hagut més 
demanda d’escola bressol pública 
que de concertada, un fet que ha 
posat en alerta al Departament 
d'Ensenyament. Tal com explicava 
el Conseller Josep Bargalló aquest 
estiu, s’està estudiant la possibilitat 
de llogar espais en desús de cen-
tres concertats o fi ns i tot absorbir 
algunes escoles concertades amb 
problemes de subsistència. 

Les xifres del nou curs

dies 
lectius

grups 
de P3

grups de 
1r d'ESO

177 56 53

escoles bressol 
municipals

institut 
en barracons

instituts amb 
barracons de reforç

9 1 2

nou programa 
d'extraescolars

centres amb 
sisena hora

projectes del 
Ple Educatiu 

d'Entorn

1 6 40
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Mapa de 'punts calents' en educació 
La ciutat estrena els instituts-escola, segueix pendent de noves edificacions 
i fa ús de mòduls prefabricats en tres centres escolars

Popularment coneguts com "barracons", els 
mòduls prefabricats són la solució a la manca 
d'espai d'aula d'alguns centres. En trobem als 
instituts Alexandre Satorras i Thos i Codina, 
des del curs passat.

Mòduls prefabricats 
per tenir més places

El Mar Mediterrània (antic Tomás Viñas) i l'Àn-
gela Bransuela s'estrenen en la franja de 3 a 
16 anys. Són els dos primers instituts-escola 
públics de la ciutat, a Cerdanyola i Rocafonda.

Els nous 
Instituts-escola

L'Institut Laia l'Arquera segueix requerint utilit-
zar alguns espais del Torre Llauder. La solució 
ja es va fer efectiva el curs passat.

Usos de secundària 
en una escola

Alexandre SatorrasMar Mediterrània

Laia l'arquera
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L'Institut Cinc Sènies va ser la gran novetat 
del curs passat i compleix aquest any el seu 
segon any de singladura. Ho fa amb un projecte 
consolidat, bones dades d'inscripció i interès i 
la novetat que, per aquest any, s'hi han instal-
lat nous mòduls prefabricats per tenir més 
espais. La situació inquieta tant a la comunitat 
educativa del centre com a nivell mataroní i 
de Consell Escolar. En l'acord per posar en 
funcionament aquest nou centre –el primer de 
secundària amb un projecte de nova escola 
clara– Generalitat –que en té competència–  i 
Ajuntament van acordar l'edificació del nou 
institut. De moment no se'n té cap concreció.

Cinc Sènies: 
institut sense edifici

En la llista de deures d'inversió de la Generalitat 
a la ciutat en matèria d'educació, el segon 
punt calent és l'edifici del Joan Coromines. 
L'escola segueix a ple rendiment repartida en 
dos dels antics espais de l'Anxaneta, amb la 
molèstia afegida que suposa per les famílies. 
En paral·lel, està feta la reserva de sòl per la 
nova escola, a l'àmbit de l'Eix Herrera, en un 
sector que precisament ara s'està desenvolu-
pant. Acabaran aquest any les obres i restarà 
el solar. Sense l'escola. No té calendari.

El Joan Coromines 
espera espai propi

Àngela Bransuela

Joan Coromines

Alexandre Satorras

Thos i Codina
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Arriba un dels moments més esperats de l'any pels 

alumnes i, quasi que més, per les famílies. Una tornada 

a la normalitat plena de reptes apassionants.
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TORNA, 
RUTINA!
Després de 3 mesos de 
vacances, els més petits 
de casa també tornen a la 
rutina de l’escola

És recomanable recuperar els horaris i les 
obligacions que els infants tenen durant 
l’any. Tot i que per als infants tornar a 

l’escola no és un fet traumàtic, sí que els pot ge-
nerar un cert trasbals. “Es tracta de retornar a 
la rutina amb l’hora d’anar a dormir o les dutxes. 
D’aquesta manera entren progressivament 
en el que serà el seu dia a dia”, explica 
Roman Pérez, psicòleg i psicoanalista.

Per als nens i les nenes que van a l’escola per 
primera vegada, el canvi és més important. 
Visitar les aules o conèixer els professors pot 
ajudar-los a reduir les inquietuds o angoi-
xes. “Als infants, conèixer l’entorn els dóna 
seguretat”, afegeix Pérez. A més, aquesta 
situació també és nova per a tota la família, 
per això cal que els pares els transmetin segu-
retat i els acompanyin en tot el procés. “Per a 
l’infant sentir-se acompanyat pels pares és molt 
important, saber que si tenen inquietuds en po-
den parlar, donar carta de naturalitat a aquest 
tema”, comenta.

També és important implicar-los en el procés 
de preparació, com anar comprar els llibres o 
decidir quin estoig o quina motxilla nova volen. 
A més, es recomana parlar de la tornada a l’es-
cola en termes positius.

A casa és important parlar
de la tornada a l'escola en

termes positius

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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C R E A C I Ó  I  D I V E R S I Ó !

LA REINVENCIÓ 
D'UN SECTOR SENCER
Les editorials de llibres de text es 

renoven amb materials per a escoles 

per projectes

Més enllà del llibre de text tradicional, de més de 200 
pàgines que resumeixen el contingut curricular de tot 
un curs, la irrupció de la innovació educativa a les aules 

catalanes i la implementació de l'escola per projectes ha obert una 
nova escletxa en el sector editorial. D'un temps ençà, les editorials 
han començat a treballar, a banda dels continguts digitals, altres 
materials per a les escoles que escullen aquesta metodologia. 
Són materials que, en general, incorporen un quadern amb els 
reptes perquè l'alumne pugui fer el seu propi llibre de text, una 
revista que és la principal font d'informació i altres activitats. 
A Secundària, aquest material també es fa en format digital.

Un quadern perquè l'alumne
"elabori" el seu propi llibre de 

text és ara la referència

PER LA TORNADA A L'ESCOLA
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Aquest és un any plàcid pel

sector, ja que no hi ha novetats

curriculars i els llibres no

es renoven

Són materials més econòmics que els llibres tradicio-
nals i convencionals que ronden els 35 euros. Amb 20 
euros, els alumnes poden disposar d'aquests dossiers 
que han anat dissenyant les editorials per actualit-
zar els continguts amb les noves metodologies que 
s'implanten a les escoles i sobretot, a l'anomenada 
escola per projectes. Antoni Garrido, president de la 
comissió de continguts educatius del Gremi d'Editors 
de Catalunya, ha explicat que d'aquesta manera, els 
editorials proposen materials a docents que ja tenen 
''llarga experiència i preparació en projectes''. Per 
això, han apostat per a continguts en paper, per als 
més petits, des de l'etapa d'infantil fins a Primària, 
i en format digital per a secundària. 

Projectes amb un fil conductor

En general, explica Garrido, són materials basats 
en un ''fil conductor o repte'' que els alumnes han 
d'anar investigant, treballant per aconseguir docu-
mentació concreta i fent el seu propi ''portafoli'' per 
presentar al final del projecte, tractant diferents 
continguts totalment transversals. Garrido destaca 
que les escoles, habitualment, fan un projecte cada 
trimestre, i que els continguts actuals no estan dis-
senyats per un nivell concret, sinó que es poden 
fer servir per cicles, ja que molt sovint, els centres 

mesclen alumnes de diferents edats per treballar 
determinats continguts. 

El sector de llibre de text està vivint enguany un inici 
de curs plàcid, ja que tots els llibres, en no haver-se 
produït novetats curriculars, s'han pogut començar 
a distribuir abans de les vacances i per tant, totes les 
botigues tenen abastiment. Garrido també assegura 
que el fet que no s'hagin hagut de modificar contin-
guts ha evitat noves inversions i per tant, el preu dels 
llibres de text es mantindrà per sota de l'IPC actual. 
D'aquesta manera desmenteix l'informe de l'Orga-
nització de Consumidors i Usuaris (OCU) que xifra-
va en un 4% l'increment de preus per aquest curs.

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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A partir de 5 anys
De dilluns a divendres A partir de 5 anys 

A partir de 5 anys 

Grups de tots els nivells
De dilluns a dissabte 
tennis@eurostage.cat

Inici al 

setembre D’octubre

a junyD’octubre

a juny

Interessats, contacteu
per a més informació amb:

extraescolars@eurostage.cat         617 664 852

Eurostage:  
els fonaments 
per motivar-se 
amb l'esport
El centre ofereix una àm-
plia gamma d'activitats 
extraescolars adaptades 
a cada franja d'edat

El centre esportiu Eurostage de 
Caldetes ofereix una sèrie d'ac-
tivitats extraescolars destinades 

a nens i nenes d'entre 4 i 13 anys, entre 
les quals hi trobem l'escola de tenis, de 
gimnàstica rítmica, de judo i de robòtica. 
Els cursos estan dirigits per professionals 
especialitzats en cada activitat, que pro-
curaran introduir i acompanyar els alum-
nes durant els primers anys d'iniciació 
a l'esport perquè agafin els fonaments 
adequats per motivar-se.

per la TOrNaDa a l'eSCOla

Escola 24,25 eurostage.indd   2 05/09/2018   19:34



Curs 2018-19

www.eurostage.cat · Riera de Caldetes, s/n  

 

 

A partir de 5 anys
De dilluns a divendres A partir de 5 anys 

A partir de 5 anys 

Grups de tots els nivells
De dilluns a dissabte 
tennis@eurostage.cat

Inici al 

setembre D’octubre

a junyD’octubre

a juny

Interessats, contacteu
per a més informació amb:

extraescolars@eurostage.cat         617 664 852

Eurostage:  
els fonaments 
per motivar-se 
amb l'esport
El centre ofereix una àm-
plia gamma d'activitats 
extraescolars adaptades 
a cada franja d'edat

Els alumnes entre 4 i 13

anys tenen en aquest

centre la millor introducció

al món de l'esport

l'escola de tenis, que ja porta cinc anys de trajectòria, 
amb classes de dilluns a dissabte que donen bons 
resultats. El temps que porta en marxa l'activitat ha 
servit per ampliar el rang d'edats, que va des dels 
quatre anys fins a edats més adultes. "Hi ha pares 
i mares d'alumnes que han acabat per apuntar-se 
també a les classes" explica Miquel Puig, gerent del 
club esportiu.

Mantenir el nivell a l'escola

El centre ofereix un servei de transport per recollir 
els alumnes a l'escola i també ha posat en marxa 
un servei de suport amb els deures, així com tallers 
diversos per garantir que els alumnes mantinguin 
el nivell escolar.

Durant aquesta temporada l'escola ha comptat amb 
més de 100 alumnes inscrits, la qual cosa ha fet que 
el centre ampliï la gamma d'esports que s'ofereixen. 
L'any passat es va estrenar el curs de gimnàstica rít-
mica, el qual ha tingut una bona rebuda pels alumnes, 
i al setembre es posaran en marxa les classes de judo.

Cada esport ofereix una formació tant física com 
mental per als alumnes, que a la vegada es barregen 
amb la diversió que suposa practicar un esport i fer 
nous amics. Els esports que s'ofereixen formen la 
concentració i la coordinació corporal dels infants, 
així com la resistència, la velocitat i la flexibilitat.

Fins i tot curs de robòtica

En el curs de robòtica els nens i nenes s'introdueixen 
en el món del pensament computacional, barrejat 
amb les matemàtiques i les ciències experimentals 
de forma divertida i interactiva amb la manipulació 
i programació de robots, sempre adaptades a la 
franja d'edat.

Tenis per a totes les edats

L'esport que més consolidat està a Eurostage és 

núm. 1833 7 al 13 de setembre de 2018
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La importància del benestar  
i la salut emocional
Aspectes a tenir en compte per estar  
preparats pel curs nou

Les persones que són emocionalment salu-
dables tenen un major benestar i ajust psi-
cològic, són més optimistes, tenen més 

autoestima i mostren major capacitat empàtica.  
Per cuidar el nostre benestar i salut emocional és 
important tenir en compte:

El nostre estat emocional. Per tenir un bon es-
tat emocional és necessari aprendre a gestionar de 
forma eficaç les nostres emocions per fer front a 
les situacions d’estrès. Fomentar les habilitats per 
identificar, prendre consciència, comprendre i ges-
tionar les emocions, és a dir, desenvolupar la nos-
tra Intel·ligència Emocional ens permet fer-ho. Per 
tant, és important desenvolupar-la tant per als més 
petits com per als més grans. Bé sigui a través de 
la formació específica com de la psicoteràpia o el 
creixement personal.

El nostre estat físic. El Ioga es una disciplina de 
tradició hinduista que tracta de cultivar no només 
el cos, sinó també la nostra ment. Amb la pràctica 
regular de ioga s’aconsegueix la unió harmònica del 

Un element imprescindible 

per afavorir un bon estat

 mental és  l’ordre

nostre cos i la nostra ment. També les tècniques de 
relaxació ens poden ajudar mantenir un bon estat 
físic així com a gestionar l’estrès diari i l’ansietat. 
La Relaxació Dinàmica de Caycedo, a més, permet 
controlar el dolor crònic i el malestar físic associat 
a moltes malalties. 

El nostre estat mental. Un element imprescindible 
per afavorir un bon estat mental és l’ordre. L’ordre en 
el nostre espai físic, la nostra casa, la nostra taula, 
els armaris...  aporta benestar i equilibri a la nostra 
vida. Un altre aspecte que contribueix en gran me-
sura al bon estat mental, és la formació. Sentir que 
creixem com a professionals i com a persones millora 
l’autoestima, el benestar i la satisfacció personal.

per la TOrNaDa a l'eSCOla
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Un element imprescindible 

per afavorir un bon estat

 mental és  l’ordre
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Nova escola 
de rock
David Patricio obre 
un nou Estudi per als 
amants de la millor 
música de totes les 
edats

En David Patricio porta 25 
anys dedicat a la docèn·
cia: és músic, professor de 

guitarra i director d'Estudi Escola 
de Música. Hem parlat amb ell 
per conèixer una mica més sobre 
el nou centre que estan a punt 
d´inaugurar.

La nova escola està situada a la 
Plaça Espanya, 14 (davant del Parc 
Central) i disposarà d'unes instal·
lacions pensades per aprendre i 
practicar música, un entorn ins·
pirador que faciliti la interacció 
entre alumnes.

Rock pels petits

"Serà una escola de rock per nens. 
Tot i que els humans naixem amb 
unes aptituds formidables per la 
música, els actuals sistemes d'en·
senyament no semblen funcionar 
amb tothom i estudiar música supo·
sa un gran esforç, un camí gaudible 
si se sent una veritable passió per 
un instrument o estil concret", ens 
diu Patricio. El director del centre 
assegura que el pròposit d'Estudi 
és ajudar·los a trobar aquesta àrea 
de motivació·inspiració en concret, 
per poder tenir un alt rendiment 
educatiu: "El nostre lema és; un nen 
motivat és un nen feliç. La nostra 
feina, ens ha demostrat que quan 
un nen flueix en aquesta àrea, mi·
lloren el seu rendiment escolar i 
autoestima".

per la TOrNaDa a l'eSCOla
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Guitarra elèctrica, bateria, baix 
elèctric, piano, cant, guitarra 

flamenca, saxo, trompeta, 
trombó, contrabaix, violí, flauta... 
són alguns dels instruments que 
pots tocar amb l'Escola de Rock 

de Mataró 

També especialització per adults

A Estudi també hi haurà, òbviament, cursos 
d'especialització per adults, com el curs de 
producció musical, iniciació a la guitarra per 
adults, ukelele, guitarra slide i guitar gym 
entre molts d'altres.

Centre oficial

Estudi serà centre ofi cial del sistema Rock 
School Inc. per la zona del Maresme. Aquest 
sistema és perfecte per aprendre bateria, 
guitarra, baix piano o cant, d'una forma mo·
tivadora i pràctica a partir dels 5 anys.

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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La formació d'adults
El moment de tornar a estudiar

La societat de la informació on vivim, cada cop 
més sofisticada, demana ciutadans formats, 
ben preparats per moure-s’hi. Per això, la for-

mació continuada està de moda, som i serem homes i 
dones sempre aprenent, sempre educant-nos en llen-
gües, en aplicacions, en arts... Però tots sabem que 
la formació més important és la de base, l’educació 
reglada, i és aquella per on cal començar a reprendre 
el camí. És igual fins a quins estudis hagis arribat, 
si els vas acabar o no en el seu moment, el sistema 
educatiu actual està pensat de manera que qualsevol 
persona, de qualsevol condició i edat, pugui tornar a 
estudiar i li dona les màximes facilitats per fer-ho. Us 
mostrem alguns dels camins on la Formació d’Adults 
reglada permet reprendre els estudis. 

Graduat en ESO 

Les persones que en el seu moment no van po-
der optar a obtenir el graduat en ESO o el graduat 

El sistema dona facilitats per

tornar a estudiar, ho deixessis

quan ho deixessis!

escolar, poden ara obtenir el cicle d’educació secun-
dària per a les persones adultes amb la condició de 
tenir 18 anys o complir-los al llarg de l’any natural 
de matriculació de l’alumne/a i fins i tot en alguns 
casos excepcionals es pot autoritzar aquesta opció 
per a persones majors de 16 anys que ho sol·licitin 

L’accés als cicles formatius de grau mitjà 
o de grau superior  

Els cicles de grau mitjà o de grau superior –el que 
abans anomenàvem Formació Professional– ofe-
reixen un catàleg amplíssim d’oferta acadèmica en 
uns programes formatius que estimulen la formació 
pràctica i el desenvolupament obligatori d’estades 
en empresa. L’accés als cicles es pot fer per titulació 
acadèmica o mitjançant una prova d’accés (que es 
fa un cop l’any, el mes de maig), amb l’únic requisit 
de l’edat (17 anys per grau mitjà i 19 anys per grau 
superior). 

L’accés a la universitat per a més grans de 
25 anys o de 45 anys 

Totes aquelles persones que en el seu moment 
no van poder accedir a la universitat, ho poden 
fer preparant una prova de coneixements que les 
Universitats convoquen anualment (habitualment 

per la TOrNaDa a l'eSCOla
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El que ens ha de quedar clar és 
que mai és tard per  

reenganxar-se a l'estudi i això 
ens ajuda a millorar tant a nivell 

professional com personal

el mes d’abril) i que consta d’una part general (com-
petència lingüística en català, castellà i idioma es-
tranger) i una part específica vinculada a la titula-
ció escollida. No és necessari disposar de cap títol 
acadèmic per accedir-hi. Ara bé, cal preparar amb 
constància la prova d’accés. En el cas de persones  
més grans de 45, es substitueix la part específica 
per una entrevista. 

Aquestes opcions només són algunes de les exis-
tents vinculades a la formació d’adults. Si es vol 
ampliar informació, una bona opció per descobrir 
la totalitat del catàleg proposat és el nou portal 
web desenvolupat per l’Ajuntament de Mataró  
https://estudiaramataro.cat. Aquest portal presenta 
de forma detallada i interactiva totes les propostes, 
ajustant la selecció a les característiques dels usuaris 
(edat, títol acadèmic i àmbits d'interès). En el cas de 
la formació d’adults de què parlem, trobarem també 
els centres on s’imparteix, tant els quatre centres 
públics (Alarona, Can Noè, Els Tarongers i Can Marfà) 
com l’únic centre privat (Triangle). 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous 

13 

de setembre

Temporada de Músiques 
Tranquil·les.
21 h //
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró) //
Anticipada: 10 €.
Taquilla: 13 €.
Membres comunitat: 8 €.

O VAL DAS MOURAS,
MÚSICA CELTA TRANQUIL·LA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

WANH - We are not heroes 
Divendres 7 setembre / 21h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert de la banda mataronina: 
formada per Rubén Bravo (veu 
i guitarra), Ramón Rodríguez 
(Guitarra), Arnau Ruiz (Baix) i 
Gerard Mataró (Bateria).

XIV Concert de l’Associació 
Cultural 'All i oli'
Dissabte 8 setembre / 19h / 
Jardins de Can Bartomeu (Cabrera 
de Mar) / Entrada lliure.
Actuació del grup 'Ítaca' de Genís 
Mayola, que oferirà cançons d’un
temps i un país.

'Natural Rock'
Divendres 14 setembre / 21h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert monogràfi c dels Beatles 
(segona part). Un passeig per les 
cançons més rellevants de la fa-
mosa banda britànica.

TEATRE I DANSA // 

'Els Miserables'
Dies 15 i 16 setembre / Db. 21h, dg. 
18h / Sala Cabanyes (La Riera, 110. 
Mataró) / Platea: 18€. Amfi teatre: 
16€. També: 22, 23, 28, 29 setem-
bre i 6, 7 octubre. 
Espectacle musical basat en la 
novel·la de V. Hugo. Direcció: Joan 
Peran. Direcció musical: Àngel 
Valverde.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 7 setembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana: 'La meva 
primera Diada'  de Jaume Clotet.
Dimecres 12 setembre / 17.30h: 
Art Time 'Bon dia, senyor Tàpies!'  
conte i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 13 setembre / 17.30h: Els 
dijous a la biblio: 'Ada, magnífi ca 
científi ca', d’Andrea Beaty.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 8 setembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques de 
la Nau Gaudí.

Guia cultural

El Músiques Tranquil·les re-
prèn el fi l amb aquest con-

cert de la formació de música 
celta-folk que basa la seva pro-
posta musical en l’obra poètica 
de Rosalía de Castro. La ban-
da, que comparteix nom 
amb un llegendari bosc 
de Galícia, ens convida a 
iniciar un viatge enrere 
en el temps cap a algun 
lloc llunyà, a través de pro-
fundes melodies i harmo-
nitzant els versos que van 
retratar a la dona gallega i a 
l’emigrant, al mariner i al vilatà. 
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Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró) 
Dissabte 8 setembre / 11h: Cinema 
infantil en català amb la pel·lícula 
'Cars 3'. 
Dimecres 12 setembre / 18h: 
Empedrat de contes 'Mestre 
Fabra, caçador de paraules' a 
càrrec de Clara Soler.

'El meu germà, en Jaume'
Diumenge 9 setembre / 12h / Ca 
l’Arenas (c.Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar, amb visita i taller 
de manualitats.  

'Com ser un lleó'
Dijous 13 setembre / 17.30h / 
Biblioteca M. Ernest Lluch (c. Sta.
Eulàlia, 66-80. Vilassar de Mar)
L’hora del conte a càrrec de Sílvia 
Cantos. Per a famílies amb infants 
a partir de 3 anys.

VARIS /

IX Scooter run Arenys de Mar
Dissabte 8 setembre / Punt de 
trobada: 9h Ateneu Arenyenc 
(Josep Anselm Clavé, 22. Arenys 
de Mar) / Inscripció: 10€. Amb di-
nar: 30€ (anticipada: 25€). 
9h Benvinguda i inscripions. 9:30-
10:30h Esmorzar. 10:30h, Sortida 
amb vespa Scooter Run. 13h, 
Aperitiu. 14h, Dinar.

XERRADES I LLIBRES /

Acte institucional de l'Onze 
de Setembre
Dijous 13 setembre / 19.30h / 
Ajuntament de Mataró
"Educació i escola, eines de cohesió 
social i de transformació", confe-
rència a càrrec d'Eduard Vallory, 
analista social.

'Pompeu Fabra: el lingüista ex-
cepcional i el personatge cívic'
Dijous 13 setembre / 19h / 
Biblioteca M. Ernest Lluch (c. Sta.
Eulàlia, 66-80. Vilassar de Mar)
Conferència de Jordi Manent.

SARDANES //

Ballada de sardanes Onze de 
Setembre
Dissabte 8 setembre / 19h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Ballada de sardanes amb la Cobla 
1 d'Octubre. Actes commemoratius 
de la Diada nacional de Catalunya. 

Audició de sardanes
Dilluns 10 setembre / 19.30h / Plaça 
de l'Església (Arenys de Mar)
Audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Ciutat de Granollers. Diada 
Nacional de Catalunya.

MÚSICA /

Capvespres als Jardinets:
'Kaj Tiel Plu'
Dijous 13 setembre / 20.30h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Cants i danses tradicionals d’Occi-
tània, dels Països Catalans i d’arreu 
del món, amb un estil propi, per 
ballar i escoltar.

SARDANES /

LXIè Aplec de Muntanya
Diumenge 9 setembre / D'11 a 19h 
/ Pla dels Bolets (Canyamars)
Audició i ballada de sardanes amb 
l’acompanyament de les cobles 
Canigó i Cervianenca. Dinar de 
germanor a preu popular, servei 
de bar i sortejos.

ESPECIALISTES EN:

· Preparació del part · Control dels nadons
· Trastorns del son · Traumatismes
· Migranyes i mals de cap · Alteracions cicle menstrual
· Posició durant l’embaràs · Lesions esportives
· Dolors musculars...

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

T. 93 790 61 73    637 509 776 
www.montserratcabre.es ·  ·  

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró

• Osteopatia per a adults
(ciàtica, migranyes, bruxisme)

• Osteopatia pediàtrica
(lactants i nens)

• Fisioteràpia
(massatges, drenatge limfàtic)

• Reeducació del sòl pèlvic
(incontinències, prolapses)

• Grups dirigits per fisioterapeutes
(hipopressius, higiene postural)

• NOU SERVEI: Dietètica i nutrició

 637 509 776 

C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró

núm. 1833 del 7 al13 de setembre de 2018
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FESTIVAL /

Pausa't Fest
Dies 8 i 9 setembre / De 13 a 
24h / Parc Can Rivière (Pg. Mare 
de Deu de Montserrat, 45. Sant 
Andreu de Llavaneres)
Festival que fusiona música 
(Sander Clasen, Maria Lamata i 
Gessamí Boada), art i gastronomia.

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 8 setembre / 19h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys, s/n. Mataró) 
Visita guiada a les restes d’una 
vil·la romana de la ciutat d’Iluro.

La Casa Coll i Regàs
Cada div. i dis. 18 a 20h, dij. 12 a 
14h / Casa Coll i Regàs. Fundació 
Iluro (C. Argentona, 55. Mataró) 
/ Preu: 6€. Reserva: 682156765 
i visites@casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arqui-
tecte Puig i Cadafalch. 

FESTES I FIRES //

Festa Major Caldes d'Estrac
Del 25 d'agost a l'11 de setembre.
Divendres 7: 18h, Cerca-Brindis 
amb ZebrASS -marchimg band- 
cercavila popular per a petits, joves 
i grans. 20h plaça de la Vila, pre-
gó, brindis i Traka de festa major. 
21h La Riera, Sopar Popular. 24h, 
Ball i Festa amb La Loca Histeria 
+ Dj Almax Brothers. Dissabte 8: 
10h Parròquia de Santa Maria, re-
picada general de campanes en 
honor a la Mare de Déu del Remei. 
11h, missa solemne. A continua-
ció, Vermut de Festa Major. 11h 
Esplanada Can Muntanyà, matí 
refrescant: escumada – xeringa-
da. D'11 a 14h c. Saterna, Tobogan 
d’aigua infi nit "splash slide". De 9 a 
14h Eurostage, Curs d’Aikido. 17h pl. 
del Molí, plantada de Gegants. 18h, 
Cercavila de Gegants. Tot seguit pl. 
de les Barques, Ballada de Gegants. 

20h, Concert de Festa Major de 
l'Orquestra Selvatana. 22h Parc 
Joan Maragall, Barrakaldes: Festa
Jove Alternativa. 24h Esplanada de 
Can Muntanyà, Ball de Gala de Festa 
Major amb l'Orquestra Selvatana.
Diumenge 9: 18h Esplanada de 
Can Muntanyà, espectacle famili-
ar - Circ de carrer. 21h, Concentració 
de Tambors. 22h, espectacle piro-
tècnic i Correfoc. En acabar a la 
pl. de la Vila, Cremada de l’Ajunta-
ment i ruixada. 0.30h Esplanada de 
Can Muntanyà, Nit dels Fogalls amb 
Balahits + DJ Ricky. Dimarts 11: 11h 
Pèrgola del Parc Can Muntanyà, re-
cepció i ofrena fl oral amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya. Tot 
seguit, vermut popular i audició de 
sardanes amb la Cobla Cervianenca.

Fira de Brocanters
Diumenge 9 setembre / De 10 a 
14h / La Riera zona nova coberta 
(Arenys de Mar)
Venda d'articles per a la decora-
ció, gaudiment o col·leccionisme.

Festa del Viver d'Argentona '18
Diumenge 9 setembre / De 10 
a 19h / El Viver (Carretera de 
Vilassar, km 5,6. Argentona) / 
Entrada lliure
11h, Missa a l'ermita. 12h, Sardanes 
amb la cobla 1 d'Octubre. De 12 a 
14h, Mostra d'ofi cis 'Cistelleria'. 
17.30h, Concert i ballada de Swing 
'Saphie Wells & The Swing Cats'. 
Exposició solidària 'Black Birds' de 
Sextu Xirau a benefi ci de la Marató 
de TV3. Foodtrucks i molt més! 

TALLERS I CURSOS //

Taller d’educació emocional i 
valors a través del joc 
Dijous 13 setembre / De 17.30 a 
18.30h / CIDIE Fundació Ramon 
Rosal (c. Pintor Velázquez 66, 
Mataró). Confi rmar assistència 
a  info@cidie.es o 937960916.
Sessió gratuïta de presentació del 
taller d'educació emocional per a 
infants de 5 a 10 anys.

Tallers veïnals 2018-2019
1r Trimestre. Inscripcions (de di-
lluns a divendres de 17 a 21h): 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Tel: 93.757.88.57. 
Idiomes (diversos nivells): Anglès 
per viatjar. Francès per viatjar. / 
Fotografi a digital. Edició i retoc 
GIMP Photoshop. / Inici a l'infor-
màtica (diversos nivells). / Cuidem 
el cos: Hatha Ioga. Kundalini Ioga. 
Tai-Txi-Txuan i Chikun. Pilates. Seitai. 
Gimnàstica Hipopressiva. Ioga. / 
Belles Arts: Restauració de mobles. 
Dibuix i Pintura. Dibuix per infants. / 
Artesania: Labors i Puntes de Coixí. 
Patchwork i Labors. / Guitarra. / 
Taller de la memòria.

RUTES I VISITES //

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 8 setembre / 18h / Ca 
l’Arenas (c. d’Argentona, 64, 
Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

DIADA NACIONAL /

Ofrena Floral Onze de Setembre
Dimarts 11 setembre / 10.30h / 
Pl. de Rafael Casanova (Mataró)
Ofrena fl oral a Rafael Casanova 
amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya. Amb l’actuació del Cor 
Madrigalista i de l’Esbart Dansaire 
Mestres del Gai Saber.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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institucional. Sardana solem-
ne. Lectura del Manifest del 
Correllengua a càrrec de la Fundació 
Burriac. Espectacle teatral de 
'Cabrera és Espectacle'. Ofrena  
oral. Cant dels Segadors a càrrec 
del Cor Parroquial Sant Feliu. Còctel 
de Cabrera Solidària.

Diada Nacional de Catalunya 
Dimarts 11 setembre / 11.30h / 
Passeig Mare de Déu de Montserrat 
(Sant Andreu de Llavaneres)
11.30h, Ballada de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Cornellà. 12.30h, 
Acte institucional i ofrena fl o-
ral davant del monòlit de Rafael 
Casanova. 13h, Ballada de sardanes. 

Ofrena fl oral de l'11 de Setembre
Dimarts 11 setembre / 11h / Balcó 
del Xifré (c. Auterive, s/n. Arenys 
de Mar)
Commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya, amb l'ofre-
na fl oral oberta a totes les entitats, 
associacions, col·lectius, partits 
polítics, centres d'ensenyament,...

Mostra de Cultura Popular
Dissabte 15 setembre / 19h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
Trobada d’esbarts dansaires que re-
unirà grups del Maresme. Culminarà 
amb la sardana conjunta  'A Mataró' 
de Ricard Viladesau, en el centenari 
del seu naixement, i amb un ball-
concert del grup +Tradi.  

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Diada Nacional de Catalunya 
a Vilassar de Mar
Diumenge 9 setembre: 19h 
Sala cultural M. Roser Carrau, 
Documental i debat "Lliçons 
actuals del Congrés de Cultura 
Catalana", a càrrec de Fundació 
Congrés de Cultura Catalana. 
20.30h Jardí de l’Espai Cultural 
Can Bisa, Recital de poesia amb 
poemes de Maria Mercè Marçal, 
a càrrec de la Tropa Teatre. 
Dilluns 10 setembre: 21h Pl. de 
l’Ajuntament, Sardanes amb la 
cobla Sabadell. 21.30h Plaça del 
Círcol, VIII Marxa de Torxes de 
l’ANC. 22.30h Pl. de l’Ajuntament, 
Arribada de la Marxa de Torxes 
i lectura del manifest. 22.45h, 
Recital de poesia, a càrrec de la 
Tropa Teatre. 23h, Actuació musi-
cal a càrrec dels Sons de l’AVAL. 
23.15h, Recital de poesia, a càrrec 
de la Tropa Teatre. 23.30h Pl. de 
l’Ajuntament, Recital de la Coral 
Englantina. 23.45h, Ofrena fl o-
ral d’entitats a la senyera amb la 
col·laboració dels Ssstrèpits de 
l’AVAL. 0.15 h, Ofrena fl oral de 
l’Ajuntament i acte institucional 
amb el parlament de l’alcalde 
Damià del Clot i Trias. 0.30h Cant 
dels Segadors, himne nacional de 
Catalunya, amb la participació de 
la Coral Englantina. 

Diada Nacional de Catalunya a 
Cabrera de Mar
Dimarts 11 setembre / Parc de Les 
Corts (Cabrera de Mar)
Cant de la Santa Espina. Discurs 

RUTA GUIADA /

Ruta del mar
Diumenge 9 setembre / 18h / Des 
de l'Ermita de Sant Simó (Mataró)
La ruta guiada permet descobrir 
la vinculació de Mataró amb el 
mar: història marítima i naviliera, 
l’entorn natural, transformacions 
del litoral i personatges històrics.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció Ciutadana 

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

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 

 Horari fins al 14 de setembre 

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   
 Berenguer III, 82 

Tancades fins al 14 de setembre:

> Molins C. de Nicolau    
Guanyabens, 23-25 
> Cirera C. de Cadis, 1

> Pla d’en Boet C. de Juan   
Sebastián Elcano, 6 

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:  
Tel. d’Atenció Ciutadana 010

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

Agenda núm. 1833 del 7 al13 de setembre de 2018
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Finalistes mataronins de la 
Biennal 2017
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
7 a les 19.30h.
Exposició col·lectiva: Anna de 
Jaime, Luisa Segura, Jaume Simon 
i Mònica Vilert.

C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar). 
Inauguració: divendres 7 a les 20h.  
Fins al 30 de setembre: 
• 'Records en el temps': Obres de 
Jaume Vilarrupla.
Del 8 de setembre al 3 d'octubre: 
• 'Això era i no era: Maria Aurèlia 
Capmany entre nosaltres'.

'Vinyes revelades'
Can Manyé (Riera Fosca, 42. 
Alella) / Fins al 14 d'octubre. 
Inauguració: divendres 7 de se-
tembre a les 20h.
Recerca visual de Marta Dahó, 
Blanca Viñas i Román Yñán.

Manel Valldeperes
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Del 7 al 27 de setembre.
Exposició de dibuixos. 

'Descobrim un artista: Héctor 
Agramunt'
CC Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) / 
Del 10 de setembre al 5 d'octubre.
Exposició de fotografi a creativa, 
a càrrec de l'artista gràfi c local.

'Seny i Rauxa a Les Santes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 20 de setembre. 
L'exposició col·lectiva arriba a la 5a 
edició amb una setantena d’obres.

'Persones i carrer[a]s'
Sala d'exposicions Can Palauet 
(c. d'en Palau, 32. Mataró) / Fins 
al 21 d'octubre.
Exposició taller d'identifi cació de 
fotografi es antigues del s. XX.

Jaume Arenas i Clavell
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 14 d'octubre.
Amb motiu del centenari del pintor 
mataroní: 'Colors d'aigua' + 'Les 
Santes al mar'.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 28 d'octubre. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'Puig i Cadafalch vist per 
Ramon Manent'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins al 15 de setembre.
Exposició del fotògraf mataroní, 
especialitzat en art i arquitectura.

'Ceràmiques'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 9 de setembre.
Obres del reconegut artista valen-
cià, Enric Mestre.

Can Serra Història de la 
Ciutat. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Exposicions 
permanents. 
• 'Iluro, ciutat romana'. 
• 'Mataró, ciutat mediterrània'.
Fins al 9 de setembre:
• 'Palau mira Picasso': Mostra de 
fotografi es i documents.

Col·lectiva de VilassArt
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 9 de setembre.
Exposició col·lectiva.

'Posem fi l a l'agulla'
Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / Fins 
al 23 de desembre 2018.
El gènere de punt a Arenys de Mar 
de fi nals del XIX a mitjan segle XX.

'Pregon desig: Miquel Barceló 
a Josep Palau i Fabre'
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 9 de 
setembre:
Artista mallorquí Miquel Barceló.

'La festa major en evolució: de 
Cabrera de Mataró a Cabrera 
de Mar'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar) l Fins al 27 
de setembre.
Programes ofi cials des de 1945.

'Pompeu Fabra: una llengua 
completa'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Del 7 al 20 de setembre.
Exposició itinerant de la Direcció 
General de Política Lingüística.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

EXPOSICIÓ /

'El rei dels colors'
Museu Arxiu de Can Caralt 
(Sant Andreu de Llavaneres) / 
Inauguració: divendres 7 de se-
tembre a les 20h. Fins al 30 de 
setembre. 
Exposició de pintura de l'artista 
llavanerenc Quim Ventura.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 



tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 10-
11h). Patchwork, ganxet i mitja (dl 
16-18h). Relaxació (dt i dv tarda). 
Mandales (dt 16-19h).  Informàtica  
(dt i dv matí). Taller De Memòria 
(dc 10-11h). Ball en línia (dc tarda). 
Anglès (dj 10:30h). Playback (dj 
10h). El Quinze (dj 16:30h). • Melé 
de petanca (dill 9:15-12:30h). • Jocs 
(cada tarda): Petanca, Rummicub, 
cartes i dominó. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 20 de setem-
bre, sortida al Cap de Creus visi-
tant Roses i Cadaqués (preu 41€). 
Sortida del 3 al 8 d'octubre  a Sant 
Carles de la Ràpida (Preu 199€). • 
Ball dimecres 16,30h a la Sala del 
Bar. • Activitats i tallers: Pintura a 
l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical. 

 CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 
Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. • 
Servei cafeteria: menú diari  (5,70€).

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, manualitats, punt de creu, 

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

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: diumenge de 17 a 20h. • Ple 
i ratlla: divendres 16:30h. Tallers i 
activitats: Ball de Saló (dimarts), 
Ball en línia (divendres), Sevillanes 
(dilluns i dimecres), Taitxi (dilluns 
i dijous), Sardanes (dimecres), 
Puntes Coixí (dimarts), Informàtica 
i Català (dijous), Labors (dilluns i 
dijous) i Taller de Memòria.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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Política: Redacció

 Un procés participatiu per re-
pensar la Festa Major de Les 
Santes. Aquest és l’objectiu del 
prec que presenta ERC al proper 
Ple Municipal i que vol que sigui 

ERC vol que l’Ajuntament promogui un debat de tota la ciutat de cara a 
l’any que ve, quan se celebren 40 anys de la refundació de la Festa Major

la llavor d’un replantejament de 
molts aspectes de la festa. El par-
tit promou aquest fet, ja que ex-
pliquen que “les Santes van sorgir 
d’un moviment ciutadà fa 40 anys. 
Les Santes s’han fet molt grans en 
tots els sentits, i ha generat nous 
problemes i nous debats, molts 
dels quals s’han evidenciat en-
guany”. Fan referència així al fet 
que el 2019 se celebraran quatre 
dècades des de la recuperació fes-
tiva i la refundació de Les Santes. 

Els republicans creuen que “des-
prés de 40 anys és moment de fer 
balanç, d’analitzar la Festa Major 

Demanen un procés participatiu per repensar 
la Festa Major de Les Santes

Un moment de la Crida, un dels actes i punt àlgid de la Festa Major  Daniel Ferrer 

en profunditat i de posar sobre la 
taula el futur de Les Santes”.

Tres debats en un
El que proposa el partit és obrir 
un debat de ciutat: “Promoure 
un procés participatiu a mane-
ra de multiplataforma que avaluï 
l’estat actual de la Festa Major i 
marqui les principals directrius a 
seguir els propers anys. La concre-
ció d’aquesta multiplataforma, en 
diferents nivells i àmbits, és el que 
hauríem de començar a treballar 
ara mateix”. 

En aquest sentit enumeren que 

hi ha d’haver “un debat a nivell 
polític, un altre en l’àmbit tècnic, 
i per suposat, i en tant que una de 
les idiosincràsies de la festa, la par-
ticipació de la ciutat, que ara més 
que mai hauria de ser el màxim de 
plural i diversa possible”. El prec 
es debatia al Ple de dijous.

El grup municipal de CiU ja havia demanat mesos enrere, al 
maig, un procés similar. En aquella ocasió recordaven una antiga 
al·legació seva al pressupost i es feia ressò del compromís no 
complert per part del govern de "encetar el debat entorn del 
model i costos de Festa Major durant el mes de març en el si d’una 
taula de treball on siguin representats, a més dels grups muni-
cipals, els agents de la festa i persones i entitats interessades". 

En el mateix sentit CiU recordava que la Direcció de Cultura 
s'havia compromès a presentar "els costos anuals detallats i, 
costos que s’han d’adequar a la disponibilitat pressupostària i  
amb possibles propostes de patrocini per fer front a un possible 
increment en la despesa de Les Santes".

CiU ja va demanar un procés 
similar mesos enrere ERC

"Després de 40 anys, hem 
d'analitzar la Festa Major 
en profunditat i posar so-
bre la taula el seu futur"

40

Els 2019 es commemora-
ran 40 anys de la recu-
peració i refundació de 
Les Santes, el 1979

Ciutat
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  La Junta de Portaveus de l'Ajun-
tament de Mataró va aprovar di-
marts una declaració institucional 
de condemna a les afi rmacions de 
l'humorista Toni Albà en contra de 
representants polítics com la cap 
de l'oposició Inés Arrimadas o del 
primer secretari del PSC, Miquel 
Iceta. La moció, presentada pel 
grup municipal del PP, va tirar en-
davant amb els vots a favor del PSC, 
C’s, PP i PxC mentre que CiU, ERC-
MES i CUP hi van votar en contra i 
VolemMataró i ICV-EUiA van optar 
per l'abstenció. Els populars van 
versionar el text d'una declaració 
aprovada setmanes enrere contra 
Federico Jiménez Losantos. 

Insten la fiscalia a actuar
El text titlla les declaracions d'Albà 
de “greu atemptat contra la convi-
vència i una crida a la violència” 
i insta la fi scalia a actuar d’ofi ci 
contra totes les expressions que 
constitueixen, segons afi rmen, 
“un delicte d’odi i d’enaltiment a 
la violència”.

Després de fer-se públic el re-
sultat, CiU ha acusat els socialis-
tes de "tancar fi les amb el bloc del 
155" posicionant-se a favor de la 
moció. | Red

CiU critica que el PSC 
"tanqui files amb el bloc 
del 155"

Mataró aprova una 
declaració de rebuig 
a Toni Albà 

Toni Albà
Cedida 

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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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

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
VISTA ALEGRE C/ Almeria, 77  937 985 008
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4  937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dl a ds. de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. Ds. 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Ds. 9 a 13,30 i de 17-20,30  
c. Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Dv: 9 a 21h. Ds.: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Ds. 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h

H.BERTRAN c. Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c. Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256                   937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c. Alemanya, 6 937 573 421
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65 936 767 683

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c. Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   c. Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Ds. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. de 
9 a 14h  c. Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Ds. 9 a 14h. Via Europa, 92-B 937 995 540

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018

La piràmide de Maslow 
(1/10) Psicologia humanista

Hi ha un model de psicologia hu-
manista que pot ajudar-nos a fer la 
nostra escala de valors i aprendre a 
pensar davant la realitat personal 
i social. No oblidem una definició 
de l'ésser humà: TOT ÉSSER HUMÀ 
ÉS RELACIONAL. L'ésser humà 
és fruit de dos, creix en contacte 
amb l'altre i se socialitza amb la 
relació amb els altres. Camí a la 
democràcia. 

Doncs bé, Abraham Maslow, 
(1908-1970) va ser el fundador 
de la tercera força psicològica: LA 
PSICOLOGIA HUMANISTA. És a 
dir, la psicologia no és només per 
a les persones amb dificultats de 
la seva personalitat o trastorns o 
alteracions emocionals i cogniti-
ves, sinó també per a les perso-
nes que volen créixer, madurar 
i trobar-se bé amb si mateixes. 
No totes les persones que van al 
psicòleg, psicoterapeuta o psico-
analista es troben en problemes 
greus, ans tot el contrari: Volen 
tenir un millor coneixement de 
si mateixes. No és el mateix una 
persona amb problemes, la cosa 
més normal del món, i altra és la 
persona problemàtica. Crec que 
la frase: No vaig al psicòleg perquè 
no estic boig és una frase molt de-
fensiva per tal d'evitar un millor 
coneixement propi. Conèixer-se 
a si mateix no és ni tan fàcil ni 
tan agradable. Tot ésser humà té 
la seva part fosca i per això no és 
un malalt. La democràcia està 
formada per ciutadans en procés 
maduratiu, amb seny, respectuo-
ses amb la diferència. Una persona 
no neix madura, es fa al llarg de 
tota la seva vida.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics Sèniors

Salut segle XXI

Al llarg dels segles el tractament sani-
tari de la salut ha passat per diferents 
processos molts dels quals encara 
continuen vigents.

1. La pregària.- Des d'antuvi al-
gunes persones han cregut que el 
poder de la pregària es trobava en 
el propi resar, mentre que altres han 
cregut que era degut a una interven-
ció sobrenatural divina. Recentment, 
molts estudis científics, han asse-
nyalat l'efectivitat de la pregària en 
l'àrea de les curacions.

2. Les herbes.- Amb el pas del 
temps es va verificar que certes fu-
lles, branquetes, arrels i escorces 
eren valuoses en les curacions. Així 
va començar una llarga història en 
l'ús de les herbes. Avui dia tenen 
plena vigència, tot i haver-se produït 
el seu decaïment temporal durant 
el segle vint.

3. La química.- Es diu que és quí-
mica simplement pel fet que ho és, 
per la manera en la qual la majoria 
dels medicaments són desenvo-
lupats i manipulats en laboratoris 
que intenten descompondre'ls en 
les seves parts, per trobar els seus 
ingredients "actius".

4. La cirurgia.- La humanitat ha 
utilitzat la cirurgia durant segles, tot i 
ser massa dolorosa, fins al descobri-
ment de l'anestèsia. Anteriorment, 
els metges només podien dur-la a 
terme en persones que poguessin 
tolerar el seu alt nivell de dolor.

5. L'energia.- Els grans avenços 
científics dels nostres temps, co-
mençant per Albert Einstein, i la 
física quàntica, han predit, desco-
bert i posat a disposició de tothom, 
que el fet que tot el que ens envolta 
sigui energia, comporta l'acceptació 
científica de l'espiritualitat..  
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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fes-te soci ara 
i tindràs la matrícula gratuïta!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

www.cnmataro.cat

Som el ‘centre’ 

del teu esport

promoció vàlida fins al 30 de setembre
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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L'equip femení de Rem Capgrossos Mataró es proclama a Cambrils 
campió de la Lliga Catalana de Llagut

núm. 1538
Del 7 al 13 de setembre de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

 CAMPIONES CATALANES 

TOTESPORT 1538.indd   1 05/09/2018   18:21



El davanter va començar 
la lliga amb un 'hat-trick' 
en deu minuts

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Pedro Pareja
CE Mataró (futbol)

Opinió Cugat Comas
Periodista

Ara que, de forma inexorable, co-
mença un curs nou potser és bon 
moment per enumerar alguns 
propòsits que tinguin a veure amb 
l'esport. És amb el setembre ja sobre 
rodes quan, en clau de la majoria 
d'esports, es pot agafar una certa 
perspectiva. Proposo doncs que tots 
fem un exercici traslladat als nostres 
gustos, disponibilitats i capacitats. 
Però que en clau esportiva, des d'ara 
fins al juny, ens fem els següents 
propòsits: 
1. Anar a veure esport. Òbviament 
el que tenim més a prop és el de 
Mataró i cada cap de setmana hi 
ha oportunitats a manta. No ens 
limitem al seguidisme de mòbil i 
comandament a distància envers 
l'esport. Procurem –cada mes, cada 
dos mesos– quan l'ocasió sigui 
propícia de viure l'esport en direc-
te. Un partit d'un nebot, el derbi 
del bàsquet o aquell anar i tornar 
d'una triatló. Alcem-nos de la buta-
ca. Mirem de seguir els esports de 
casa. Si van magres, encara més. 
2. No ser acrític amb els mitjans. 

Els periodistes la caguem. Tenim 
una manera de veure el món i no 
cal que sigui la vostra. Critiqueu-
nos. Seguiu-nos i exigiu-nos. No 
t'empassis el menú de la secció 
esportiva del telediari de l'endemà 
si ahir et va desesperar veure a què 
donaven importància. Busca entre 
mitjans, xarxes o blocs contingut 
elaborat. Fes-te tu l'àpat. Fuig del 
menjar ràpid.
3. Proposar-se de descobrir nous 
esports. No et quedis amb el que 
t'agrada, palplantat. Proposa't de 
descobrir nous àmbits i disciplines. 
Aprofita que cada dia que passa 
som més poliesportius i fins i tot 
aquell esport que no vas ni enten-
dre pot tenir una segona oportu-
nitat. Para l'orella al que està de 
moda. 
4. Llegir i conèixer més enllà del 
final. Dota't a tu mateix d'un tercer 
temps que et culturitzi l'esport. 
Busca aquella biografia o informa-
ció, documenta't. Mira de conèixer 
la història o l'origen d'allò que et 
captiva.

Propòsits de nova temporada 
Hem d'aprofitar el nou curs per sacsejar la nostra cultura 

El Personatge

Agenda

Staff

CASA
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - LLEFIÀ
Diumenge 9 | 17 h | Municipal Centenari

FUTBOL 3a Catalana
CERDANYOLA AEILL - VIL. DALT
Dissabte 8 | 17 h | Camí del Mig
UD MOLINOS - LLAVANERES
Diumenge 9 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins 

BÀSQUET Lliga Catalana EBA
MATARÓ FEIMAT - MOLLET
Diumenge 9 | 18 h | Palau Josep Mora

 FORA
FUTBOL Lliga Nacional Juvenil
SEGRE AT. - CE MATARÓ 
Dissabte 8 | 18 h | Mpal. Ramón Farrús Lleida

FUTBOL 3a Catalana
MONTSANT- MATARONESA
Dissabte 8 | 18 h | Trinitat Vella Barcelona
VILASSAR B - UD CIRERA 
Dissabte 8 | 18:15 h | Municipal Xevi Ramon
SANTVICENTÍ - AD LA LLÀNTIA 
Diumenge 9 | 12 h | Mpal. S.Vicenç Montalt
LA SALUT - PLA D'EN BOET 
Diumenge 9 | 12:15 h | Mpal. Pere Gol Badalona

BÀSQUET Lliga Catalana EBA
MOLLET - MATARÓ PARC BOET
Dimarts 11 | 18:30 h | Mpla. Plana Lledó a Mollet

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1538 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Daniel Ferrer 
(fotos), Àlex Gomà, Jordi Gomà 
i els serveis dels clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.
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Aixecant rems en senyal de triomf. | CEDIDA

L'equip femení del Rem Capgrossos Mataró 
campió de Catalunya

Diversos podis en triatló per al 
CN Mataró a A Coruña i Banyoles

Van guanyar el títol en llagut 
amb una gran superioritat en 
les set regates

La platja de Cambrils es va conver-
tir diumenge passat en l’escenari 
de la setena i última regata  de la 
Lliga Catalana de Llagut. El Club 
de Rem Capgrossos de Mataró, 
que competia amb les seves qua-
tre tripulacions en les categories 

sènior i veterans, va proclamar-se 
campió de lliga en la categoria 
absolut femení.

Aquest any les noies de Mataró 
han fet una temporada immillora-
ble, guanyant totes les cronome-
trades i quedant primeres a sis 
de les set regates que conformen 
aquesta lliga. La feina que han 
fet entrenant tot l’any ha quedat 

demostrada amb la superioritat en 
que les mataronines han competit 
durant tota la lliga.

Retorn clau del timoner
El retorn del seu timoner, Juanma 
Cabrera, ha aportat l’estabilitat 
que l’equip necessitava, i junta-
ment amb l’entrenador i assessor 
Juan Pina, han sabut treure el mi-
llor de l’equip femení, format per 
les vogadores Marina Aragonés, 
Neus Busquets, Ruth Chacón, Mercè 
Marsal, Míriam Mazzei, Ariadna 
Palop, Verónica Reina, Gisela 
Silvestre i Neus Terrades.

El pròxim cap de setmana 15 i 
16 de setembre té lloc a la platja 
de Santa Cristina el Campionat 
de Catalunya de Llagut, on l’equip 
femení vol anar a totes per acon-
seguir fer el doblet.

El passat cap de setmana va retor-
nar la competició del triatló des-
prés de l'aturada d'agost, i l'equip 
del Centre Natació Mataró es va 
desdoblar entre el de Banyoles i el 
campionat d'Espanya de distància 
olímpica a A Coruña.

Fins a la capital gallega es van 
desplaçar 6 triatletes, 3 nois i 3 
noies. El dissabte es va disputar la 
prova d'elit i en ella Clàudia Luna no 
va tenir el seu millor dia. Després 
d'una errada en la primera transi-
ció va quedar despenjada del grup 

Les noies primeres a Banyoles
Es va celebrar la 23a edició del triatló de 
Banyoles, el més antic del calendari català, 
i puntuable per a la Lliga Catalana. Es va 
disputar sobre distància olímpica i les 
més destacades van ser les noies que van 
obtenir el triomf per equips en categoria 
femenina, amb Judit Zaragoza (4a absoluta 
amb 2:19:33), Ivana Peralta (10a amb 2:26:19) 
i Jessi Brillas (17a). Viky Roura va quedar 3a 
en veteranes 2. En la categoria masculina 
Lluís López va quedar 20è i 2n en veterans 1 
amb 2:03:03, Ivan Roca 42è i Oriol Bruguera 
57è, acabant en 8è lloc per equips. Cal 
destacar que l'incombustible Toni Noé, amb 
els seus 72 anys, va acabar amb 2:59:51.

Dalt del podi a Banyoles. | CEDIDA L'equip del CN Mataró que va anar fi ns a A Coruña, amb Cano primer. | CEDIDA

principal i, en ser doblada, no va 
poder acabar la cursa.

Diumenge es van disputar els 
grups d'edat i el més destacat va 
ser el títol de José Luís Cano en 50-
54 anys amb un temps de 2:04:58 i 
el subcampionat d'Oriol Gili en 35-
39 amb 1:58:10. Notable actuació 
també de Jordi Fernàndez, que va 
ser 5è en 30-34 anys, amb 1:59:28. 
En noies Joana Martínez va ser 
bronze en 45-49, amb 2:31:01, i 
Núria Bruguera 5a en 40-44, amb 
2:30:09.
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1   BESÓS BARÓ VIVER

6  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Yustos, Kiku, Dani 
Prieto, Isma (Creus 53'), Parri, Sergi 
(Marc Pascual 72'), Aitor (Toni Muñoz 
77'), Kique Amador, Uri Martínez (Pedro 
72') i Aleix Cirera (Aitor Vàzquez 89').

GOLS: 4' Àlex (1-0); 55' KIQUE (1-1); 70' 
AITOR (1-2); 72' KIQUE (1-3); 81' PEDRO 
(1-4); 85' PEDRO (1-5); 88' PEDRO (1-6).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va marxar al vesti-
dor per sota, però a la represa 
va marcar sis gols com sis sols

El CE Mataró ha iniciat la nova tem-
porada a 2a Catalana, tal com va 
acabar la passada, golejant fora 
de casa, i en un camp força difícil.

A més la cosa es va posar compli-
cada quan l'equip local va aprofi tar 
una badada defensiva per avan-
çar-se al marcador ben aviat. El 
Mataró va reaccionar i va tenir oca-
sions, sobretot un xut d'Aitor al pal, 
però al descans estava per sota.

Però la segona part va ser pri-
morosa. De seguida Monroy va fer 
entrar Guillem Creus, un davanter, 
per Isma, un defensa, canviant el 
seu dibuix tàctic, i el Mataró va 
posar setge a la porteria local. 
Als 10 minuts Kique Amador va 
empatar amb un xutàs a l'escaire. 

El Mataró primer líder

1a jornada (1/2 setembre)

Molletense- Valldoreix ..............................1-0
Llefià - Sant Andreu Atlètic ....................0-0
SANT POL - Mollet ....................................... 1-1
Besós BV - CE MATARÓ ..............................1-6
Europa B - Young Talent Badalona ....... 3-2
Canyelles - Singuerlín ............................... 1-3
Parc - Sarrià ................................................1-0
Pubilla Casas - Turó Peira .......................0-3
PREMIÀ MAR - Montcada ......................... 2-3

Classificació 
CE MATARÓ, Turó Peira, Singuerlín, Mont-
cada, Europa B, Molletense, Parc 3 punts; 
SANT POL, Mollet, Llefià, Sant Andreu 
Atlètic 1 punt; Sarrià, Valldoreix, Young 
Talent Badalona Sud, PREMIÀ DE MAR, 
Canyelles, Pubilla Casas, Besós BV 0.
Els tres equips maresmencs van iniciar 
amb els tres resultats possibles: victòria 
mataronina, empat santpolenc i derrota 
premianenca.

2a jornada (8/9 setembre)
CE MATARÓ - Llefià  (DG 17 h)
Montcada - SANT POL  (DG 12 h)
Sarrià - PREMIÀ DE MAR (DS 17:30 h)
El Mataró defensa lideratge
El Mataró rep el Llefià badaloní un equip 
que va començar empatant a casa.
Els badalonins han visitat el Municipal 
mataroní 13 vegades (8 a 1a Regional i 5 
a 2a Catalana) i només van poder guan-
yar la temporada 88-89 (1-3). La resta 
són victòries groc-i-negres, però atenció 
perquè les tres últimes han estat per un 
ajustat 2-1.

Primorosa segona part del Mataró

Alegria mataronina al fi nal. |CE_MATARO

L'equip juvenil groc i negre ha començat la lliga amb dos triomfs. | DANIEL FERRER

L'equip mataronista va continuar 
mostrant-se clarament superior i 
Aitor va avançar el seu equip amb 
un llançament de falta, i també de 
llançament de falta Kique va fer 
pujar el 1-3 al marcador.

Ja en els darrers deu minuts 
Pedro Pareja ha fet un "hat-trick" 
aprofi tant la seva velocitat al con-
traatac i el seu oportunisme, per 
establir el resultat de 1 a 6 defi nitiu.

Lliga Nac. Juvenil
El Mataró entre els líders 
de Lliga Nacional
L'equip juvenil del CE Mataró, que dirigeix 
el jugador del primer equip Kiku Parceri-
sas, va aconseguir dissabte el seu segon 
triomf a la Lliga Nacional, superant per 
2-0 el Llagostera. Després de la victòria 
en la primera jornada al camp del Sant 
Andreu, l'equip groc-i-negre, que va pujar 
en la passada temporada, se situa en el 
grup capdavanter al costat d'Espanyol B, 
Damm i Nàstic, i per davant de Barça B i 
Palamós. Aquest dissabte juguen a Lleida 
contra el Segre At. (10è amb 3 punts).

el Esporttot FUTBOL
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1  LA LLÀNTIA

1  MOLINOS

LA LLÀNTIA: Joan Fernàndez, Guedes 
(Delfín 70’), Bilal (Saiku 70’), Yusupha, 
Sergio Garcia (Díaz 75’), Ibu Baldeh, Said, 
Hassan (Jerreh 46’), Andrada, Ismael, 
Salvia (Paby 58’).
MOLINOS: Aromí, Keita, Jordi Cano, 
Hèctor, Sergio López, Rubén Moreno (Ós-
car 56’), Javi Bustos (Aitor Moreno 70’), 
Manrique (Chamarro 89’), Toni Martín, 
Batlle, Isra (Adrià 56’).

1  ARENYS MAR

3  CERDANYOLA AEiLL

CERDANYOLA:  Moreno, Sergi Hernàn-
dez (León 65’), Valero (Carmona 85’), Mo-
lina, Àlex, Aitor Romero, Sergi Mas, Aitor 
Ricis, Valle, Aitor Fernàndez, Delgado.

4  PLA D'EN BOET

3  FUNDACIÓ MONTGAT

PLA D'EN BOET:  Jairo, Joel, Carlos (Javi 
66’), Charro, Carrasco, Alhagie, Marquett 
(Bermúdez 77’), Cortés (València 57’), Ba-
rris, Eric i Adama.

TERCERA
CATALANA

Gran triomf de l’equip vermell en el seu 
debut a 3a Catalana. Dos gols (de Mas 
i Molina) abans de la mitja hora van 
encarrilar bé el partit. Després la cosa 
es va complicar amb un gol en pròpia 
porta, però de seguida Valle va portar la 
tranquil·litat a l'equip de Palanco.

Cerdanyola AEiLL 
comença de líder
1a jornada (1/2 setembre)
Llavaneres - Lloreda  ................................1-0
Masnou At.- La Salut  ................................ 2-1
Premià Dalt - Cabrils ................................. 2-1
LA LLÀNTIA - MOLINOS ............................... 1-1
PLA D'EN BOET - Fund. Montgat ............ 4-3
Vilassar Dalt - Montsant Peira............... 3-2
Arenys Mar - CERDANYOLA AEiLL  ......... 1-3
CIRERA - Santvicentí .................................0-1
MATARONESA -  Vilassar Mar B ............... 1-3

Classificació 
CERDANYOLA AEiLL i Vilassar Mar B, PLA 
D'EN BOET, Masnou At., Premià Dalt, Vi-
lassar Dalt, Llavaneres, Santvicentí 3; LA 
LLÀNTIA i MOLINOS 1; CIRERA, Montsant 
Peira, Cabrils, La Salut Badalona, 
Lloreda, Fundació Montgat, MATARONESA 
i Arenys de Mar 0.

2a jornada (8/9 setembre)
CERDANYOLA AEiLL - Vilassar Dalt (DS 17)
Montsant - MATARONESA (DS 18 h)
Vilassar Mar B - CIRERA (DS 18:15 h)
MOLINOS - Llavaneres (DG 12 h)
Santvicentí - LA LLÀNTIA (DG 12 h)
La Salut - PLA D'EN BOET  (DG 12:15 h)

Jornada sense derbis locals
No hi ha derbis locals en aquesta segona 
jornada i només dos partits a Mataró, en 
els quals serà interessant veure el debut 
a casa del Cerdanyola AEiLL i el retorn 
del Llavaneres a 3a  a la nostra ciutat en 
el camp del Molinos.

Mal debut argentoní i 
bon inici vilassarenc
L'Argentona va debutar sense massa 
èxit a la 1a Catalana. Ho feia en un camp 
complicat i davant un rival experimentat 
com  és el Banyoles i va caure derrotat 
per 5-2. En la segona jornada rep el 
dissabte a les 18 hores el Sabadell Nord.

En canvi el Vilassar de Mar va obtenir 
una valuosa victòria al camp del Saba-
dell Nord, amb el segon gol marcat per 
l'exjugador groc-i-negre Lluís Bargalló. 
En la 2a jornada l'equip vilassarenc rep 
el Rubí, el diumenge a les 19 hores.

El primer derbi local acaba en 
empat entre La Llàntia i Molinos

Taules al derbi a la Llàntia. | D.FERRER

1a Catalana

0   CIRERA

1  SANTVICENTÍ

CIRERA: Jan Pol, C.Romero, Ximillo 
(Flores 78’), Karamba, Palau, Juako, Agus 
(Baba 78’), Àlvaro Yustos (Joel 78’), Cam-
paña, Aleix (Oliva 60’), Izar (Frank 64’).

Gran victòria de l’equip groc i blau davant 
d’un equip que la temporada passada es-
tava a 2a. L’equip local va sortir en tromba 
i al quart d’hora dominava per 3-0 amb 
gols de Carrasco, Alhagie i Barris. A poc 
per al descans va reduir l’equip visitant. 
A la represa Barris va tornar a ampliar 
l’avantatge però en el tram final els mont-
gatins van marcar dos gols per fer patir.

Derrota dramàtica de l’equip groc en el 
seu retorn al Municipal de Cirera. L’equip 
santvicentí va resistir bé i, quan ja jugava 
en superioritat per expulsió de Campaña, 
va marcar a un minut del final.

1  MATARONESA

3  VILASSAR MAR B

MATARONESA:  Rabassa, Guti, Moya 
(Pompido 69'), Miguel Fernàndez, Juanjo 
(Cobos 63'), Aitor (Hidalgo 69'), Beltrán 
(Marc Pérez 63'), Dembo, Axel (Àlex 46'), 
Bofarull i Marcelo Luna.

L’equip de Relva va tenir un bon inici i 
Marcelo va marcar al quart d’hora de joc. 
Però l’equip visitant no va tardar a empa-
tar i a la represa va ser superior i efectiu i 
va acabar fent-se amb els tres punts.

El primer derbi de la temporada de 3a 
Catalana va acabar en empat. 
L’equip llantienc va dominar la primera 
part i va marxar al vestidor amb el marca-
dor favorable gràcies al gol d’Ibu als 37’. 
A la segona part l’equip visitant va 
atacar molt més i va acabar empatant a 
cinc minuts del final amb un gol d’Aitor 
Moreno, que va deixar una igualada justa 
a l'electronic.
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9  CN MATARÓ QUADIS

8  CN BARCELONA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
porter; Veich (1), Max Casabella, Marc 
Corbalán (1), Víctor Fernàndez, Pol Dau-
ra, Marc Ramírez, Jan Ruiz, Àlex Codina 
(2), Pol Barbena (1), Pitu Puig, Germán 
Yáñez (4), Xavier Casabella (ps).

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

Bertran i Puig, medallistes europeus a Minsk. | CN MATARÓ

Lluc Bertran i Pitu Puig es pengen el bronze a l'Europeu 
júnior de waterpolo

Continua la collita de meda-
lles dels jugadors de waterpo-
lo del Centre Natació Mataró

El diumenge passat Lluc Bertran 
i Pitu Puig, els dos jugadors del 
Quadis, van aconseguir el bronze 
en el Campionat d'Europa júnior 
que es va disputar a Minsk. En el 
partit per tercer lloc Espanya va 
superar Croàcia per 9-8, després 
d'un partit molt igualat i en el qual 

cap dels dos jugadors del Quadis 
va poder marcar.

El dissabte en el partit de semi-
fi nals la selecció espanyola havia 
caigut en la tanda de penals davant 
Montenegro (8-9), després que el 
partit acabés amb empat a 7 gols, 
per acabar amb un global de 15-16. 
En Lluc va marcar dos gols al llarg 
del partit i en la llarga tanda de 
penals va marcar el seu primer i 

va veure com li aturaven el segon.
En el partit de quarts de fi nal 
Espanya havia derrotat Sèrbia per 
11-9 en els penals, amb 1 gol de 
Bertran, i a vuitens s’havia desfet 
de França per 10-6, amb 2 gols de 
Pitu Puig, que en va sumar 6 en 
total al llarg del campionat. 
El títol va ser per a la selecció de 
Grècia que va guanyar Montenegro 
per 14-12.

Bach i Lloret a la Copa del Món
Des del dimarts 4 fi ns al diumenge 
9 Marta Bach i Helena Lloret, les 
dues jugadores de La Sirena, dis-
puten amb la selecció espanyola 
absoluta la Copa del Món a Surgut 
(Rússia). Hi participen les tres pri-
meres seleccions de l’últim mun-
dial i un equip més de cada conti-
nent. Són Austràlia, Xina, Rússia, 
Sudàfrica, Nova Zelanda, Estats 
Units, Canadà i Espanya.

Superen el CN Barcelona en 
l’anada dels quarts de final de 
la Copa Catalunya 

El Quadis va debutar dimarts en la 
nova temporada, i ho va fer com en 
la passada, superant el Barcelona 
en partit de quarts de fi nal la Copa 
Catalunya. La diferència respecte 
el 2017, però, és que ara hi havia 

El Quadis guanya el primer 
partit de la temporada

Pol Barbena va fer el 4-2. | D.FERRER

partit de tornada el dijous a la Nova 
Escullera amb el passi a la Final a 4 
en joc. No en podem donar el resul-
tat en el moment de tancar l’edició, 
però en podeu llegir la crònica a 
www.totmataro.cat. 

L’equip de Beto Fernàndez, tot 
i tenir baixes importants (Lluc 
Bertran, Edu Mínguez i l’australià 
George Ford, que s’incorpora el 17 
de setembre ja que està jugant la 
Copa del Món), va aconseguir el 
triomf davant d’un equip que s’ha 
reforçat bé per jugar a Europa. Va 
ser un triomf agònic remuntant en 
el darrer minut amb un gran gol 
d’Àlex Codina des de la boia, i un 
altre a falta de 8 segons per acabar 
de Ramiro Veich amb un gran xut 
exterior. Abans Germán Yàñez, amb 
quatre gols, i Mario Lloret amb les 
seves aturades, amb la col·laboració 
de la resta de companys, alguns 
d'ells molt joves, havien mantingut 
quasi sempre per davant el Quadis.

el Esporttot WATERPOLO
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Per la seva part l’equip femení del Mataró 
Parc Boet, que aquesta temporada jugarà 
a Lliga Femenina-2, participa a la Lliga 
Catalana Femenina-2, que començarà el cap 
de setmana següent. En aquest cas només 
hi ha cinc equips participants i tres d’ells ja 
passen directament a la Final a Quatre dels 
dies 29 i 30 de setembre.

El Mataró Parc Boet s’ho haurà de 
fer amb el Cerdanyola per obtenir la 
quarta plaça. Serà en eliminatòria d’anada i 
tornada. L’anada a Cerdanyola del Vallès el 
dissabte 15 i la tornada a Mataró el dissabte 
22 a les 20 hores. L’equip guanyador jugarà 
contra el Lima Horta a semifinal i l’altra la 
jugaran Barça CBS i Segle XXI.

L’equip que dirigirà altra vegada 
Jordi Vizcaíno a part de la continuïtat de 
l’estatunidenca Judy Jones, i de Maria 
Massuet, Olga Ruano i Carla Gibert, ha 
confirmat els fitxatges de la danesa Camilla 
Frommelt (Joviat Manresa), de la boliviana 
Romina Rodríguez i a més de Silvia Diao 
(JET Terrassa), Marta Claret i Itziar Llobet 
(Sant Adrià). Tot amb l’objectiu de fer una 
gran campanya 2018-19.

www.eltotesport.com |  P. 7BÀSQUET

Aquest cap de setmana comença la 
lliga catalana de bàsquet de la cate-
goria EBA. En ella hi participen els 
dos equips mataronins, el Mataró 
Feimat i el Mataró Parc Boet, que 
estan en el mateix grup, igual que 
passarà a la competició estatal. 

El Mataró Feimat debuta el diu-
menge a les 18 hores a casa contra 
el Mollet, mentre que el Mataró Parc 
Boet ho farà el dia 11 de setembre a 
les 18:30 a Mollet. Cal dir que l’equip 
vallesà és el fi nalista de l’edició del 
2017-18 que va guanyar el CB Quart.

El primer derbi de la temporada 
entre els dos equips mataronins es 
jugarà el diumenge 16 de setembre a 
les 18 hores al Pavelló Eusebi Millán.

Hi ha vuit grups de 3 equips cada 
un, i es classifi ca només el primer 
de cada grup per als quarts de fi nal 
que es jugaran el 12 d’octubre i l’1 
de novembre. Els guanyadors dis-
putaran una fi nal a quatre els dies 
2 i 3 de febrer del 2019.

El Mataró Parc Boet, que dirigeix 
Alberto Peña, ha guanyat els dos 
partits que ha disputat de pretem-
porada: per 76-74 davant l’Arenys de 
Mar i per 74-85 a la pista del Sant 
Josep de Badalona. Finalment Marc 
Rubio ha renovat i jugarà la seva 
sisena temporada al Boet. També 
han fi txat a Nichola Moore provi-
nent del Viterbo italià i de Raidell 
Remco del Kankakke de la NCAA.

Aquesta temporada es viuran molts derbis mataronins. | ARXIU

El nou president Joan Pi (esquerra) amb Joan Ventura. | ARXIU Touré amb Giralt. | CEDIDA

La Unió Esportiva Mataró té una 
notícia important, ja que estrena 
president en la persona de Joan Pi, 
que substitueix a Joan Ventura, que 
ha estat al capdavant de l'entitat 
els darrers vint anys. Li desitgem 
molta sort.

La Lliga Catalana EBA, amb Feimat 
i Mataró Parc al mateix grup

Novetats importants a la Unió 
Esportiva Mataró

La Lliga Cat.Fem-2 
comença el dia 15

Pel que fa al primer equip mas-
culí del Mataró Feimat que dirigirà 
novament Charly Giralt va comen-
çar guanyant a la pretemporada al 
Martinenc, també equip d’EBA per 
80-71. El projecte 2018-19 de la UEM 
està basat en la continuïtat dels 

jugadors de la passada, amb l’afe-
git de jugadors de la base (Estany, 
Traver i Juanola). 

L’únic fi txatge de fora és Omaru 
Touré, jugador nascut a Pineda i 
que en la darrera temporada va 
jugar al Vic.
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el Esporttot VARIS

El futbol ja va començar el passat cap de setmana. | DANIEL FERRER Ramos, sense sort als EUA. | ARXIU

Quan comencen els campionats?

Han començat ja les categories de futbol 
catalanes masculines i durant aquesta 
setmana s’ha jugat la Copa Catalunya 
de waterpolo masculina i aquest cap de 
setmana comença la Lliga Catalana EBA, 
però les altres competicions aniran entrant 
en joc aviat, i en aquest ordre:

Cap de setmana del 15/16 
de setembre

Handbol - Divisió Plata Femenina
Puig d’en Valls Eivissa - Joventut Mataró, 16 
de setembre
Futbol Sala - 2a Divisió B Masc.
Futsal Aliança – Barceloneta, 16 de 
setembre 
Futbol - 1a Catalana Femenina 
L’Estartit - CE Mataró, el 16 de setembre 
Bàsquet - Copa Catalunya Femenina
Gress Platges Mataró – Lleida, 15 de 
setembre 
Hoquei patins - Nacional Catalana 
Femenina
CH Mataró – CP Vilanova B, 15 de setembre.

- 22/23 de setembre

Handbol - 1a Estatal Masculina 
BM La Roca – Joventut Mataró, 23 de 
setembre  
Bàsquet - Lliga EBA Masculina
Mataró Parc Boet – Olivar Zaragosa, 22 de 
setembre /  Mataró Feimat – Igualada, 23 
de setembre

Futbol  Sala - 3a Divisió Masc.
Cover Premià de Mar - Spall Ciutat de 
Mataró, 23 de setembre.

- 29/30 de setembre

Voleibol - 1a Catalana Femenina
Olot - CV Mataró, 30 de setembre 
Rugby - Prèvia D.Honor Cat.Masc.
Rugby Club Mataró - Manresa, 30 de 
setembre 

- 6/7 d’octubre

Bàsquet - Lliga Femenina-2 
Arxil Pontevedra - Mataró Parc Boet, 6 
d’octubre 
Waterpolo - Divisió Honor Masculina 
Quadis CN Mataró- CN Catalunya, 6 
d’octubre
Hockey herba - 1a Catalana Masculina
Iluro HC – Club Ègara, 6 d’octubre 
Tennis Taula - Divisió H. Masculina
Quadis CN Mataró- Badalona, 6 d’octubre 

- 13/14 d’octubre

Waterpolo - Divisió H. Femenina 
CN Sabadell- La Sirena CN Mataró, 13 
d’octubre

- 20/21  d’octubre 

Hoquei patins - OK Lliga Plata 
Masculina
Mis Ibérica Mataró – Taradell, 
20 d’octubre 

Castigat per problemes 
físics cau fins al lloc 52 
del rànquing ATP

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas, que ha travessat molts 
problemes físics, sembla que no 
s'acaba de trobar bé i continua en 
una mala ratxa de resultats, que 
l'han portat fi ns el lloc 52è del ràn-
quing mundial. Aquesta setmana 
va caure en la primera ronda de 
l'Open USA davant un difícil rival 
com és el rus Khachanov, núme-
ro 26 del rànquing mundial, que 
el va derrotar per 6-3, 6-2, 6-3. Ja 
s'havien enfrontat fa quinze dies 
a Cincinatti, també amb victòria 
del jugador rus.

Amb aquesta derrota, Albert 
Ramos ja encadena set tornejos ca-
ient a primera ronda, després d'ar-
ribar a la tercera a Roland Garros, 
on va caure davant l'argentí Juan 
Martín Del Potro. 

Ramos cau a 1a 
ronda als EUA

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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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

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

Sácame de dudas 18:00  (8 i 10 set.)     20:00  (9 i 11 set.) 

El viaje de Nisha 20:00  (8 i 10 set.)     18:00  (9 i 11 set.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

La monja   16:15  18:15  20:30  22:30

Las distancias   16:15  18:15  20:15  22:15

En las estrellas 22:30

Yucatán  16:00  18:00  20:00  22:30

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

Alpha  16:00  18:00  20:30  22:30

El pacto  16:00

Los increíbles  16:00  18:20  19:30

The equalizer 2  22:30

Los futbolísimos  18:30  20:30

Misión imposible: Fallout 22:00

Mamma Mia: Una y otra vez 17:15

El mejor verano de mi vida 20:45

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

La monja  12:20  16:00  18:10  19:15  20:20  21:25  22:30  23:35  

00:40 

Mary y la fl or de la bruja  [ds.-dg.+dc.] 17:00 

Yucatán 

 12:00  16:15  18:00  19:00  20:00  20:45  21:45  22:10  00:30          

Mamá y Papá 12:15  16:00  23:30 

Teen Titans Go! 12:15  16:10  18:10  20:10 

Megalodon 12:00  16:30  19:00  21:30  00:00 

Mentes poderosas 00:40 

The equalizer 2 [dv.+dl.,dm.+dj.] 16:30 

¡Vaya bichos! 12:30  16:30 

Alpha 12:15  16:00  18:10  22:30  00:40

 [excepte dj.] 20:20        [VOSE dj.] 20:20 

Los futbolísimos 12:00  17:00 

Los increibles 2  12:00  16:15  19:00  22:00

  [En català] 12:10

Mamma Mia: Una y otra vez 12:20  16:00

Hotel Transilvania 3 12:20  16:00  18:00

El mejor verano de mi vida 18:30  20:30  22:30  00:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 Reconeixement internacional 
per Joan Pera. L’actor mataroní ha 
estat guardonat en la categoria de 
millor actor pel paper de protago-
nista a "Pau, la força d'un silen-
ci", dirigida per Manuel Huerga. 
Dilluns recollia el premi a Seül, 
durant la gala d'entrega de la tret-
zena edició del prestigiós festival 
de drames, en el qual competien 
250 treballs de més de 50 països 
d'arreu del món.

Pera encarna la fi gura del mí-
tic músic del Vendrell en aques-
ta coproducció de Televisió de 
Catalunya i ja va ser nominat als 
Golden Nymph Awards, al Festival 
de Televisió de Montecarlo, on la 
pel·lícula va  rebre el premi de la 

Joan Pera, premiat a Corea

Creu Roja de Mònaco.
La trama de ‘Pau Casals’ se si-

tua a mitjans dels anys 40, durant 
l’exili del violoncel·lista a França, 
en un moment en què és consi-
derat el millor músic del moment. 
Instal·lat a Prada de Confl ent, Pau 
Casals intenta ajudar les famílies 
republicanes, mentre es prote-
geix de la Gestapo que controla la 
zona. En plena dictadura a l’estat 
espanyol, el mestre violoncel·lista 
s’oposa a tocar en públic mentre 
Francisco Franco continuï al poder 
i les potències occidentals no en 
forcin la caiguda. Casals malviu 
de donar classes de música i un 
deixeble el convenç de tornar a 
tocar per la causa de la llibertat.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va rebre un 
Òscar Rachel Weisz?

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

Resposta del núm. 1831
"Jon Voight"

Guanyadors:
• Graciela Sganga
• Òscar Ortega Gàlvez

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

És considerat el millor actor als Seoul International 
Drama Awards per "Pau, la força d'un silenci" 

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018

LA MONJA

Quan una jove monja en una convent de 
clausura a Romania se suïcida, un sacer-
dot amb un passat posseït i una novícia 
a punt de prendre els seus vots són 
enviats pel Vaticà per investigar. Junts 
descobreixen el profà secret de l'ordre. 
Direcció: Corin Hardy
Intèrprets: Taissa Farmiga,  Demian 
Bichir,  Bonnie Aaronsa.
96 min

UN OCÉANO ENTRE 
NOSOTROS

Biopic sobre Donald Crowhurst, veterà 
aviador britànic i navegant aficionat, 
que va decidir participar una competició 
que consistia en donar la volta al món 
sense parades perquè estava arruïnat.
Direcció: James Marsh.
Intèrprets:  Colin Firth,  Rachel Weisz,  
David Thewlis, Jonathan Bailey,.
101 min.

CUANDO LOS ÁNGELES 
DUERMEN

Germán, un honrat pare de família, veu 
com tot el seu món es trontolla la nit en 
què, conduint de retorn a casa, atropella 
accidentalment a dues noies adoles-
cents.
Direcció: Gonzalo Bendala
Intèrprets: Julián Villagrán,  Marián Ál-
varez,  Ester Expósito,  Marisol Membrillo
91 min.

LAS DISTANCIAS

L'Olivia, l'Eloy, en Guille i l'Anna viatgen 
a Berlín per visitar per sorpresa al seu 
amic Comas que compleix 35 anys. 
Aquest no els rep com ells esperaven i 
durant el cap de setmana les seves con-
tradiccions afloren i l'amistat es posa 
a prova.
Direcció: Elena Trapé
Intèrprets: Alexandra Jiménez, Miki Es-
parbé, Isak Férriz, Bruno Sevilla
100 min.

MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA

La Mary descobreix un vell pal 
d'escombra i una estranya flor que 
només floreix cada set anys en aquest 
mateix bosc. El pal d'escombra i la flor 
portaran a la Mary per sobre dels núvols 
fins a arribar a una escola de màgia 
on no tot anirà sobre rodes en aquest 
nou món  i haurà d'acabar arriscant la 
pròpia vida.
Direcció: Hiromasa Yonebayashi
103 min.

I LOVE DOGS

La pel·lícula segueix la vida de diversos 
amos de gossos i a les pròpies mascotes 
en l'assolellat Los Angeles. Quan els ca-
mins d'aquests humans i els seus gossos 
comencen a entrellaçar-se, les seves vi-
des comencen a canviar de maneres que 
mai s'esperarien.
Direcció: Ken Marino
Intèrprets:   Nina Dobrev,  Vanessa Hud-
gens,  Adam Pally,  Eva Longoria.
112 min. 
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El congelador:
un amic o un 
enemic?
Si Sou Servits: Francesc Murgadas- AMIC

  A la cuina, cal evitar els fanatismes. Tot té un 
costat positiu i un negatiu que cal conèixer. Us 
poso un exemple. El congelador.

Hi ha qui creu, fanàticament, que tot es pot con-
gelar. Sento decebre’l. Si congela un fruit ric en 
aigua (meló, síndria, tomàquet...), quan el des-
congeli haurà perdut vitamines i, sobretot, textu-
ra. Per mor de l’aigua que, en congelar-se, forma 
cristalls que trenquen les estructures. Igual que si 
congela un iogurt, una crema de llet o una maio-
nesa. Descongelats, no tenen res a veure amb la 
textura del producte original, ja que sovint agafen 
una textura gelatinosa gens agradable.

Signifi ca això que el congelador és el nostre ene-
mic? Naturalment, no. Perquè si hi guardeu pa, 
pasta, herbes fresques, verdures, carn, peix, for-
matge o fruites amb poca aigua (plàtan, maduixa, 
kiwi...) trossejades, els resultats solen ser òptims 
si aconseguim evitar el contacte amb l’atmosfe-
ra, guardant-ho en bosses ben tancades i, si pot 
ser, sense aire a dins, envasades al buit. Que una 
cosa és aturar l’acció dels bacteris i una altra l’ac-
ció oxidativa de l’oxigen. I encara que estiguin a 
temperatures sota zero, els productes segueixen 
evaporant aigua si no estan aïllats. O us creieu 
que tot el gebre que es forma a les parets del 
congelador prové de l’aigua que entra de l’exte-
rior quan l’obriu?

Es tracta, simplement, de fer servir el cap. La lògi-
ca. Un darrer exemple. Els glaçons. Perquè creieu 
que els motlles per fer-los, duen tapa? Doncs per 

A la nostra cuina

evitar que l’aigua (encara líquida o ja congelada) 
s’evapori. Per cert, no cometeu l’error d’omplir el 
motlle completament. L’aigua, quan es congela, 
augmenta de volum i baixa de densitat. Per això 
mai posem a congelar els ous crus sencers o les 
ampolles tapades o les llaunes. Esclatarien en 
congelar-se el contingut.

Torno a insistir. Com en tots els àmbits, a la cuina 
no hi ha amics i enemics. Hi ha coneguts i desco-
neguts. Aquests últims, si els tractem com cal, ens 
responen amablement. Ajudant-nos. Però si els 
tractem malament, es defensen de la nostra acció. 
Fent-nos fracassar. Val la pena estudiar-los, no?

taulataulaA taulataulataula
A la nostra cuinaA la nostra cuina

taula
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Ingredients per a la melmelada de ceba:
• 1,5 kg de ceba morada
• 100 ml de vi negre
• 150 g de panela
• 150 g d’oli d’oliva verge
• 1/2 llimona
• 2 grans d’all sencers

Ingredients per als tomàquets cirerol secs:
• 50 tomàquets cirerol
• Farigola
• 5 cullerades soperes d’oli d’oliva verge
• Sal
• Pebre   
Elaboració
1. Ratlla la pell de la llimona i reserva-la.
2. Talla la ceba a làmines fines ii posa-la en una olla amb els 

alls i l’oli.
3. Tapa-ho i deixa que es cogui lentament durant 30 minuts 

remenant de tant en tant.
4. Quan la ceba comenci a agafar color, destapa-ho i afe-

geix-hi la panela, el vi negre i la ratlladura de llimona. 
Cou-ho lentament fins a aconseguir la textura desitjada i 
reserva-ho.

5. Pela els tomàquets i posa’ls en un bol juntament amb la 
resta d’ingredients per a fer els tomàquets secs (farigola, 
oli, sal i pebre), integra’ls bé i estén-los en una safata de 
forn folrada amb paper vegetal.

6. Forneja’ls i deixa’ls assecar a 80ºC amb la màxima 
ventilació.

7. En una paella daura els filets, condimenta’ls i reserva’ls 
en calent.

8. Salta els pèsols i els tomàquets secs (5 per ració) amb una 
mica d’oli d’oliva i condimenta’ls.

9. Escalfa la melmelada i posa’n 4 cullerades al centre de 
cada plat. Talla el filet a làmines i col·loca-les sobre la 
melmelada. Reparteix el saltat de pèsols al voltant del se-
cret ibèric i serveix-ho.

Ingredients
• 10 racions de filet de porc ibèric de 160 g
• Pèsols
• Sal
• Oli d’oliva verge

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

FILET DE PORC IBÈRIC AMB
MELMELADA DE CEBA

Filet de porc ibèric amb melmelada de ceba, un 
segon plat molt festiu que aprofita la bona sintonia 
que hi ha entre la carn de porc i els aliments dol-
ços com el tomàquet i la ceba.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

16

L'auge de la cuina asiàtica és un fet i cada cop és més 
i més diversa la gent que es deixa seduir pels gustos, 
ingredients i textures de la gastronomia d'aquest con-
tinent. I ja no és a l'hora d'escollir on anar a sopar fora 
sinó també atrevir-se a cuinar a casa aquells plats de 
noms difícils de memoritzar que ens tenen el cos robat. 
Kwan Homsai és una de les webs de referència que ens 
explica amb tot luxe de detalls com cuinar a l'estil asiàtic, 
amb entrades tipus blog i també canal propi de Youtube. 
Molt recomanable!

La web

kwanhomsai.com

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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El Concurs d'Instagram del #totataula no 
para de créixer en participació setmana 
rere setmana i torna de les vacances d'estiu 
amb encara més ganes de veure quins plats 
compartiu utilitzant l'etiqueta per tal de 
guanyar encara més premis gastronòmics.

Cal recordar que per aspirar a endur-se 
un dels premis és imprescindible de 
ser seguidor del Tot Mataró. Igualment, 
els guanyadors de la setmana vi-
nent es donaran a conèixer a través de 
www.totmataro.cat el dia abans de la publi-
cació a la revista. Sort, bon profi t i #totataula !

albertcv

guanya
el premi de
the open pizza

"Mousse de xocolata"

_nontse_

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Ramen "

CONCURS

#totataula

AA taula
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meypg

guanya
el premi de
seis sentidos

"Mandonguilles amb calamar i gambetes"

helen_foodie_bcn

guanya
el premi de
ca la ceci

"Gunkan"

lahelen52

guanya
el premi de
el quiosc

"Amanida de formatge de cabra"

fooddeldia

guanya
el premi de
espinaler

"Pastís de maduixa i xocolata"
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misspozo

guanya
el premi de
la burguesa

"Nyoquis a la sorrentina"

Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

     Aquesta setmana hi tornem...                 

Participes cada setmana del 

Concurs i estàs segur que la teva 

foto és de les millors de 

#totataula ?

Vols saber abans que ningú si has 

guanyat algun dels premis del Tot 

a Taula?

Entra el dijous al web 

www.totmataro.cat/totataula 

i sabràs abans que ningú quins 

són els guanyadors de la 

setmana anterior!

xaketer

guanya
el premi de
tubau

"Little Things"

 amb  8 premis més!

CONCURS

#totataula

AA taula
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     Aquesta setmana hi tornem...                 

instannagram78

guanya
el premi de
tasta tu

"Fibonacci"

salydulzura

guanya
el premi de
la boheme

"Arroz caldoso con fumet casero de 
langostinos"

 amb  8 premis més!
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L'entrada al Centre de Formació Tres Roques

Tres Roques fa 10 anys. Del 2008 
al 2018. Amb el nou curs a punt i 
el període d'inscripcions en mar-
xa, només un acte dimecres passat 

subratlla aquesta efemèride que ha convertit 
aquest centre situat al nord de Cerdanyola en la 
plataforma de formació que han escollit milers 
de persones per millorar els seus coneixements 
i prestacions. Els deu anys de Tres Roques han 
transcorregut en paral·lel a la part més dura de 
la recessió econòmica, raó per la qual un centre 
com aquest que es deu a les necessitats de la 
població ha acabat per adquirir un caràcter de 
transició permanent. Els 10 anys d'aquest puntal 
de "l'altra formació" mataronina són una bona 
excusa per fer-ne valoració. Una perspectiva 
que dona per consolidat i justifi cat, plenament, 
el projecte.

En el naixement de Tres Roques, des de la seva ide-
ació sobre plànol, poques eleccions van ser casuals. 
S'ubicava a Cerdanyola nord amb la idea que fos un 
equipament de ciutat, com les xifres han corroborat 
que és i es proposava una doble vessant formativa, 
entre àmbits més lúdics o de creixement personal i 
d'altres més en línia professionalitzadora que l'ocàs 
de la crisi ràpidament va destarotar. El Centre de 
Formació Permanent ha estat obert, atent i mutant 
durant els anys de més crisi i més atur a Mataró, 
la capital de la desocupació catalana entre les ciu-
tats grans. 

No és aquest un detall menor i el context a fora 
ha ressonat amb contundència portes endins on els 
equips liderats per Dani Corpas primer i actualment 
Montse Alemany tenen molt clara aquesta necessitat 
de formar en el sentit que cal ajudar les persones. 
L'actual directora explica que el centre vol arribar a 
tot tipus de població: "En un context de molta gent 
aturada el centre ha anat adaptant la seva oferta 
per possibilitar que la gent es formés i aquesta és 

Tres Roques: 
Objectiu vigentREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

El Centre de Formació Permanent compleix deu 
anys en contínua transició per oferir les respostes 
en formació que demana el mercat

Tot reportatge tres roques.indd   2 05/09/2018   19:28



FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de 
la seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i 
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers, 
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

tancament
de seguretat

EL SEU MAGATZEM DE L'ALUMINI

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05

3’50€ 10€

Silicona neutra
color blanc

i negre

IVA. inclòs
IVA. inclòs

1’45€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

IVA. inclòs
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Una de les classes que s'imparteixen dins el programa Tres Roques Estiu

la part més lloable d'aquests deu anys, ara l'atur ha 
minvat i pensar que hem pogut ser d'ajuda dona 
sentit a la tasca que fem".

Pendents del que es demana

Tres Roques és, doncs, comunitat. No és només l'equip 
de professionals i docents sinó també els alumnes. 
"Estem obligats a estar al dia de totes les tendènci-
es, mirant molt a Barcelona, per veure què demanda 
la gent. Cada fi nal de curs demanem a la gent que 
ens digui quin curs o taller li agradaria fer i a par-
tir d'aquestes demandes i de l'evolució econòmica 
general treballem per establir el programa", expli-
ca Alemany. La directora no amaga que li agradaria 

equilibrar de nou l'oferta si la millora econòmica es 
consolida. Un bon exemple d'estar pendent del context 
general  és el repunt que hi va haver de demandes de 
les titulacions ACTIC de competència digital. Molts 
expulsats del mercat de treball la necessitaven i van 
trobar i segueixen trobant a Tres Roques el punt de 
suport i formació. Alemany assegura que "sabem 
que el diploma de Tres Roques és a molts currícu-
lums" i en aquest sentit des del centre es declaren 
contents de com "sobretot el boca-orella fa que el 
nombre de gent que s'inscrigui i conegui el centre 
vagi en augment".

El programa de Tres Roques Estiu, en format curs 
d'estiu per les vacances escolars o la novetat aquest 
any dels primers cursos on-line també donen fe de 
la millora permanent d'oferta.

Les aules d'informàtica, unes de les més demandades per al certificat ACTIC

92.700

14.175

840

1.249

80
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 Tres Roques té una raó de ser clara però la seva 
directora té clar cap on ha d'avançar. Montse 
Alemany enumera els següents propòsits pels 
propers anys.

1. "Seguir posicionant-nos com a centre de 
referència comarcal. Cada cop ve més gent 
de fora Mataró"

2. "Seguir estant atents als canvis socials i eco-
nòmics per oferir allò que realment es demanda"

3. "Arribar al públic més jove. La franja del 16-
30 és la que concentra l'atur més preocupant." 

4. "Anar ampliant les col·laboracions amb agents 
i entitats de la ciutat com per exemple Mataró 
Audivisual amb qui farem un curs de ràdio, Creu 
Roja amb qui col·laborem en primers auxilis o 
l'Aula de Teatre"

Els reptes de futur 
del CentreEl mapa de la formació contínua

La valoració dels 10 anys de Tres Roques també és 
positiva per part de l'ajuntament. Miquel Àngel Vadell, 
regidor d'Educació, assegura que "el centre ha res-
post molt bé als reptes que ha tingut, en un àmbit 
de professionalització, de reorientació professional 
i d'ampliació de nivell cultural". Vadell posa en valor 
que "Tres Roques va completar el mapa de centres 
que fan formació contínua amb Alarona al Pla d'en 
Boet, Can Marfà a les instal·lacions del Campeny, 
l'escola d'adults de Rocafonda i els Tarongers a 
Cerdanyola Sud".

El programa de 
Tres Roques Estiu, 
d'intensius en 
temps de cursets 
post-escolars, o els 
primers cursos que 
s'impartiran on-
line, mostres de la 
renovació del centre

euros de  
pressupost anual92.700
alumnes al llarg 
dels 10 anys14.175
docents al llarg 
dels 10 anys840
cursos i tallers 
impartits1.249
cursos a l'oferta 
inicial del 18/1980

10 anys en xifres
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Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788
www.somverticals.com

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17
● Aïllaments tèrmics (SATE)
   (aplicadors homologats)
● Obra i pintura en general

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos

Els 18ens Premis Creatic es reinventen

Gràcies al mecenatge passen a una sola candidatura: a les millors idees empresarials 
o start-ups ja constituïdes

Emprenedoria: Redacció

 El termini de presentació de 
candidatures als Premis Creatic ja 
està obert. L'edició d'aquest 2018, 
però, no és una més. El certamen 
arriba a la majoria d'edat i suma 
18 anys de reconeixement a pro-
jectes emprenedors relacionats 
amb la tecnologia i la innovació. 

En la convocatòria d’enguany, se 
simplifi ca l’estructura i es pas-
sa de les dues candidatures de 
l’any passat a una de sola: premi 
a les millors idees empresarials o 
a start-ups ja constituïdes.

El primer premi serà de 12.000 
euros, el segon de 6.000 i el tercer, 
de 3.000. Els premiats també gau-
diran d'altres importants benefi cis 

que els ajudaran a impulsar els seus 
projectes empresarials: es podran 
allotjar, amb una bonifi cació del 
50% el primer any, al parc empre-
sarial TecnoCampus, actualment 
seu de més de 120 empreses.

8 mecenes
Aquest replantejament és gràcies 
a la implicació de les empreses 

AMB EMPENTA
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Les candidatures als premis es poden presentar fi ns al 9 d'octubre 
de 2018. En una primera fase de selecció, un comitè format per 
representants del Tecnocampus i altres entitats col·laboradores, 
seleccionarà deu projectes fi nalistes. 

Posteriorment, els fi nalistes hauran de presentar el projecte en un 
format elevator pitch davant el jurat, que escollirà els guanyadors.

Els premis Creatic, es lliuraran el 15 de novembre de 2018 en la 
Nit de l’Emprenedoria, en què també es premiarà el millor pro-
jecte emprenedor d'entre els que plantegen els estudiants del 
Tecnocampus. En aquest cas el guanyador rebrà un ordinador i 
allotjament a la pre-incubadora del Tecnocampus.

15 de novembre, la Nit 
de l'Emprenedoria

del parc tecnològic: un total de 
vuit empreses del parc (a més de 
BStartup del Banc Sabadell) en se-
ran mecenes. Són les empreses CSV 
Experts i Bytemaster (categoria pla-
tinum); FYR Legal, Eignapharma, 
MinoryxTherapeutics i l’esmenta-
da BStartup (categoria gold); Web 
Manager Service i Palobiofarma 
(categoria silver); i Sabática (cate-
goria bronze). Amb el seu suport, 
aquestes empreses han fet possible 
augmentar la dotació econòmica 
dels premis, i mostren així el com-
promís amb emprenedors que, 
com ells fa uns anys, fan els seus 
primers passos.

Els Creatic
Els Premis Creatic els organitzen 
el TecnoCampus i l'Ajuntament de 
Mataró, aquest des de la seva pri-
mera edició. A més de les empre-
ses que actuen com a mecenes, hi 
col·laboren també la Diputació, la 
Generalitat de Catalunya (mitjan-
çant Catalunya Emprèn i ACCIÓ), 
GENTIC, l’Associació Independent 
de Joves Empresaris de Catalunya 
(AIJEC), la Federació d'Associa-
cions i Gremis Empresarials del 
Maresme (FAGEM), la Cambra 
de Comerç de Barcelona, BANC 
i PIMEC.

 núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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Reconeixement per les platges locals
Tant el Callao com el Varador renoven la Q de Qualitat Turística

Turisme: Redacció

 Les dues platges centrals de 
Mataró, el Varador i el Callao, són 
ideals per al turisme. Aquest és el 
missatge que emet la renovació 
de la certifi cació de la marca ‘Q’ 
de Qualitat Turística que atorga 
l’Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE), i que Mataró obté 
cada temporada des de 2010. La Q 

de Qualitat és un reconeixement 
d’àmbit internacional que l’ICTE 
atorga a aquelles platges que com-
pleixen uns alts nivells de qualitat 
en els serveis que presten als usu-
aris.  L’auditoria de qualitat de les 
platges té en compte aspectes com 
la planifi cació, l’organització, la ges-
tió ambiental i dels recursos, el pro-
cés de control i la millora contínua 
de la qualitat turística de la platja. 

Per obtenir aquest certifi cat, les 
platges han de reunir una sèrie de 
requisits, que són avaluats per una 
empresa auditora externa. Una 
puntuació a partir de 6 indica con-
formitat; entre el 7 i 8, de satisfac-
ció i entre el 9 i 10, d’excel·lència. 
Les platges del Varador i el Callao 
van superar l’auditoria de qualitat 
el 10 de juliol, obtenint ambdues 
una puntuació de 9,5.

Empenta
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L'espai de l'economia social

Últims dies d’inscripció a 
l’Ajut Pepa Maca 2018 per a la 
creació de cooperatives
 
FAQS de tot el que has de saber sobre aquesta beca

Economia Social: Redacció 

  Les inscripcions a l'Ajut Pepa 
Maca 2018, ajut per a la creació 
de noves cooperatives compro-
meses amb la transformació so-
cial, es tancaran el pròxim 15 de 
Setembre. A continuació, et re-
solem algun dels dubtes més fre-
qüents per a poder optar a aquest 
ajut.

Que és l'Ajut Pepa Maca?
L'Ajut Pepa Maca és un ajut per a 
la  creació de noves cooperatives 
compromeses amb la transforma-
ció social  i ajudar-les en el procés 
de constitució. 

Qui promou l'ajut?
És promogut per l' Ateneu 
Cooperatiu del Maresme , dis-
positiu de foment i promoció de 
l'Economia Social i Solidària a la 
comarca.

Com funciona l'atorgament de 
l'ajut?
L'ajut s'atorgarà a aquell projec-
te cooperatiu que segons els cri-
teris del jurat s'adapti millor als  

aspectes demandats a les bases 
del concurs i estigui més compro-
mès amb la transformació social.

Que inclou aquest ajut?
Aquesta convocatòria contem-
pla un únic ajut amb una  dotació 
de 3.000€ més una oferta forma-
tiva i d'acompanyament  per a la 
constitució.

On em puc inscriure? On puc con-
sultar les bases de participació?
Pots inscriure't i consultar tota la 
informació sobre l'Ajut Pepa Maca 
2018 a la web ateneucoopmares-
me.cat/pepa-maca-2018  o amb el 
hashtag  #PepaMaca2018 .

Quin és el termini d’inscripció?
Tens temps per a presentar la teva 
sol·licitud  fins al 15 de Setembre . 
La resolució del projecte guanya-
dor es realitzarà durant el mes 
d'octubre.

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

www.facebook.com/coopmaresme 
www.twiter.com/coopmaresme

Una bona notícia
Aquesta norma és una garantia de 
servei turístic de qualitat amb el 
compromís d’aconseguir la satis-
facció dels usuaris. La Q, segons 
l’Ajuntament, “ajuda a posicionar 
turísticament Mataró i a assegurar 
una bona imatge amb la implan-
tació de la qualitat i de la millora 
continua de les platges i suposa 
un reconeixement per part del 
sector turístic, operadors i clients”. 

Però sense bandera blava
Si bé les platges mataronines re-
noven, ja fa diferents temporades 
que no ostenten la bandera blava 
de qualitat, que a Mataró només 
té el Port com a equipament. 11 
platges maresmenques i 123 de 
catalanes sí que la tenen. 

La Bandera Blava és un guardó 
reconegut internacionalment que 
valora i premia la gestió i educació 
ambiental i la seguretat, les instal-
lacions, la prestació de serveis, la 
informació i una excel·lent quali-
tat de l’aigua. 

Les atorga un tribunal interna-
cional de la Fundació d’Educació 
Ambiental, una organització inde-
pendent que agrupa 74 ONG’s en 
64 països d’Europa i d’altres de la 
resta del món. | Red.
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGUEDADES: Scalextric, 
muñecas, todo tipo de juguete an-
tiguo, álbumes de cromos, tebeos, 
còmics, objetos religiosos y mili-
tares, bolígrafos, plumas, licores, 
puros, libros, etc. Valoración justa. 
Pago inmediato. 627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82
SE VENDE PISO, 4 habitaciones, 
73m2. C/Hermano Francisco. 
99.000€ Tlf. 696.685.879
MATARÓ- LOCAL COMERCIAL en 
venda de 75m2 en planta baixa. 
Preu 50.000€ REF.6118 Informi's!! 
Tlf 93.798.00.50
MATARÓ-ESTACIÓ. Pis en ven-
da amb vistes al mar.. 88m2 
més balcó, 3 hab (2dobles) 2 
banys. Ref.6267 Informi's!! Tlf 
93.798.00.50
PÀRQUING PLAÇA CATALUNYA. Es 
ven. 690.024.088
LOCAL EN VENDA 50m2. Preu: 
39.900€. 692.906.782
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

CABRILS – V. DE MAR Nau en lloguer 
de 800m2 amb 300m2 de planta 
pis amb ofi cines, pati ...Ref.6268 
Informi's !! Tlf 93.798.00.50

TRASPASSOS-LLOGUERS

DOS HABITACIONES para alquilar. 
606.417.584
TRASPASO DE PELUQUERÍA en 
Argentona. Equipada y en funcio-
namiento. 14.500€/ alquiler 300€. 
679.694.902

TREBALL

SE PRECISAN ENCARGADAS pa-
ra piso de relax en Mataró y 
Barcelona. Edad máxima 50 años. 
Disponibilidad, turnos rotativos, fi -
nes de semana y festivos. Alta en la 
S.S. Buen sueldo más comisiones. 
625.511.066
ES BUSCA OFICIALA de perruqueria 
(Argentona). 675.941.368
SE NECESITAN OFICIALAS de repun-
te, owerlok y boras. Para empresa 
de baño. 655.160.490
BAR LA PARADA En Llavaneres 
necesita cocinera/o con experien-
cia demostrable para sábados y 
domingos de 7 a 17h Interesad@s 
llamar al 635.831.206
TITULAT EDUCACIÓ INFANTIL. 
S’ofereix per a cangurar nens. 
Disponibilitat horària. 605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Mañanas. 687.099.964
SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpi-
eza y cuidado de personas mayores. 
674.896.095
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do mayores. Disponibilidad horaria. 
688.292.601
CHICA LIMPIA POR horas. 
631.412.882
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores. Referencias. 
698.228.674
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Interna 
/ por horas. 602.300.151
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
617.987.191
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por 
horas. Referencias. 608.400.169

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

S E Ñ O R A  R E S P O N SA B L E , 
CONFIANZA. Se ofrece para limpi-
eza. Vehículo. Buenas referencias. 
665.040.919
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
637.289.218

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, etc. Informació 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. 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
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, 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, manteni-
ments, autoritzats per el transport 
de residus (ADR), inspecció clave-
gueram. 93.750.20.71 /93.750.63.77 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boleti-
nes. 610.565.628 /93.799.64.77
REPARATOT. SERVEI URGENT de 
reparacions. 688.290.791 C/Jaume 
Ibran, 17 bis - Mataró
MANTENIMENT NETEJA JARDINS. 
645.151.243
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

REFORMAS, ALBAÑILERÍA Y fonta-
nería en general. Presupuesto sin 
compromiso. 605180902.
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
E lect r i c i ta t ,  A igua ,  Gas . 
669.067.869 info@rtornay.es
PINTOR PINTURA EN general y 
decoración. Económico. Salvador 
635.106.282

VARIS

PERDIDO AUDÍFONOS OTICÓN 
Mataró, con estuche negro. Se 
gratifi cará 650.187.789 
GRUP SOL 1994. Agència matrimo-
nial i club d'amistat. Sopars Ball i 
excursions. C/Jaume Ibran, 17 bis 
- Mataró. 688.290.791

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

...i amb10%de descompte!

VALEN

ENTRA A:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

Econòmics
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CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
¡¡LOCAL NUEVO!! Zona Pl. Catalunya. 
Antoni  Comas 5. 2 chicas. También 
a domicilio. 1h./30€, 1/2h. 20€. 
688.019.808
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891

Adreça web del banner invertit:

https://www.powerlift.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida (revista 1830):

FESTIUS

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

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

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

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
AARON ANDREO MERIN

concursos

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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l'adequació de camins amples i 
l'establiment dels tres itineraris 
diferenciats. Hi haurà tres cami-
nades en una, la urbana de 4 qui-
lòmetres, la curta de 12 i la llarga 
de 15,5, que anirà a voltar al veïnat 
de la Pujada d'Argentona. 

Punts físics a tota la ciutat
Com sempre, el que importa és 
maximitzar la participació i per 
facilitar-la el dispositiu d'inscrip-
cions és complet i abraça diferents 
punts de la ciutat, segons dia i ho-
rari. Una quarantena d'empreses 
i entitats col·laboren amb la ini-
ciativa. | C.C.

 La Caminada serà el diumenge 
30 però el camí ja ha començat. 
Durant tot el setembre s'enlles-
teixen els preparatius del Mataró 
Camina per l'Alzheimer i el cap de 
setmana ja es van fer les primeres 
inscripcions. L'engranatge, que 
es basa en el voluntariat i les col-
laboracions, ja està en marxa i té 
com a objectiu una autèntica ma-
rea verda –el color de les samarre-
tes d'aquest any– recorrent el voral 
de la ciutat per recaptar fons per 
l'AFAM. Aquest 2018 fa 10 anys de 
la primera edició d'aquesta inici-
ativa, una de les primeres grans 
iniciatives esportives i solidàries 
del calendari mataroní.

Bona causa, molta gent i solida-
ritat segueixen sent els ingredients 
d'un acte esperat per molts mares-
mencs i que es proposa per l'edi-
ció del dia 30 de superar les 6.000 
persones inscrites. Serien més que 
l'any passat i, fi del a la tradició, es 
batria el rècord de la Caminada. 

Tres recorreguts
L'organització també està tre-
ballant en els nous recorreguts, 

L'organització es proposa superar les 6.000 persones 
en el desè aniversari de la iniciativa

Inscripcions obertes per la 
Caminada de l'Alzheimer

 Mataró va portar a terme a 
principis del 2018 un procés de 
Pressupostos Participatius, als que 
s’ha destinat una dotació econòmi-
ca de 500.000 euros. La ciutadania 
va poder participar en el procés i 
decidir a través d’una votació po-
pular quins són els projectes que 
es benefi ciaran per primera vegada 
d’aquest pressupost. D'ençà que es 
van fer públics els projectes gua-
nyadors, denuncia el grup muni-
cipal de CiU, l'Ajuntament no ha 
mogut fi txa. 

Els convergents denunci-
en “la credibilitat i la continuï-
tat del procés dels Pressupostos 
Participatius depèn del grau d’exe-
cució d’aquests projectes” i afegei-
xen que “ja han passat sis mesos” 
i no els consta “que s’hagi fet res” 
referent a les propostes. 

En concret, els projectes triats 
són la instal·lació de tendals per a 
evitar l’exposició solar en escoles 
i escoles bressol de la ciutat; reno-
vació dels jocs d’exterior dels patis 
escolars amb propostes de movi-
ment, cooperatives i d’imaginació; 
fer que la Plaça Santa Anna sigui 
més agradable; adequació de cor-
re-cans per a gossos i arreglar tots 
els forats de les voreres que estan 
malmeses segons prioritat. | Red

Queixa de CiU al govern pels 
pressupostos participatius

Sense notícies dels 
projectes votats mig 
any després

La caminada de l'any passat

Quim Fernàndez, de CiU  Arxiu 

Daniel Ferrer 

La inscripció

El preu de la inscripció és 
de 8 euros i 4 pels me-
nors de dotze anys. Dona 
dret a la participació, la 
samarreta i l'esmorzar. Si 
es prefereix, també, hi ha 
l'opció de fer-la on-line a 
sportclickevent.com

Ciutat
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Art radical per una Biennal jove
El certàmen artístic més antic de Catalunya selecciona l’artista veneçolana resident  
a Mataró Irene Bou Linares per exposar a la mostra d’enguany

Art: Anna Galdon

 La XXI Biennal d’Art Contemporani Català 2018 
tindrà aquest any un toc mataroní gràcies a l’obra 
d’Irene Bou Linares. La jove artista és una de les 
onze seleccionades pel jurat de la cita, que se cele-
brarà al Centre d’Art Maristany de Sant Cugat del 6 
de setembre al 4 de novembre. 

De mare veneçolana i pare català, Bou és llicen-
ciada en arts plàstiques i està especialitzada en 
pintura. Va començar la seva trajectòria professi-
onal a Caracas alternant estils com el grafiti i l’art 
marginal i és considerada una de les representants 
del moviment underground o outsider. Bona mos-
tra és l’obra seleccionada La calle hizo caer la casa, 
una reinterpretació del poema i la cançó infantil de 
Paul Éluard que reflexiona sobre la fragilitat de llar 
com espai de refugi.

Figura emergent de l’escena artística, el seu es-
til únic l’ha portat a exposar de forma regular a 
Veneçuela o França. A Mataró ha exposat a Can 
Palauet, la Destil·leria, Dòria llibres o la Fundació 
Laietana. Les seves obres han estat escollides pel jurat 
de la biennal d'entre les 68 propostes presentades. 

Potenciant l’art jove
Organitzada per la galeria Canals de Sant Cugat des 
de l’any 1977, la d’Art Contemporani Català és la 
biennal més antiga de l'Estat espanyol i sempre ha 
buscat donar valor a la producció jove i als artistes 
emergents. Segons el seu fundador, el galerista Josep 
Canals, la voluntat sempre ha estat “potenciar l’obra 
dels artistes més joves i promoure-la pel territori”. 

Així, i per tal de seguir amb aquest esperit (donar 
suport i potenciar l’art jove arreu), els onze selecci-
onats d’enguany són menors de 35 anys i la mostra 
tindrà caràcter itinerant. A més de Sant Cugat, la XXI 
Biennal d’Art Contemporani Català 2018 es podrà veu-
re també a indrets com ara Lleida, Reus o Tarragona.

Aquesta és la biennal 
més antiga de l'estat 
i selecciona cada any 
l'obra d'onze artistes 
menors de 35 anys

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Anna Aluart fa una 
visita comentada 
a l'exposició 'Íntim 
Santes'
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Música: Cugat Comas

 L'ocasió s'ho valia i, com era 
d'esperar, l'efecte crida de Los 
Chichos va ser més que impor-
tant. Mirem de descriure el mo-
ment: queda més de mitja hora 
perquè comenci el concert amb el 
que acaben les festes de Cirera i el 
pati de l'escola que porta el nom 
del barri diuen que és ple a ves-
sar. L'abanderat de la rumba fl a-
menca de nova fornada a Mataró, 
Óscar Torres, està tocant davant de 
centenars de persones però fi ns i 
tot sembla que n'hi hagi més al 
Torrent de la Pólvora on la cua, 
ben disciplinada, sembla confi a-
da de poder entrar i és molt llarga, 
sembla eterna. No para d'arribar 
gent d'allò més diversa atreta per 
un nom que no deixa indiferent i 
que qui no associa a la joventut ho 
fa a situacions, reminiscències o  a 
una vaga referència al pretèrit de la 
música popular. Quan no se'n deia 
ni comercial. I era banda sonora 
obligada, format casset, de tants 
vehicles i tantes cases.

Los Chichos fa 45 anys que 
toquen. I programar-los ha 

El grup històric tira del seu repertori nostàlgic per tancar les festes 
deixant molta gent fora del recinte  

es tat l'aposta d'aquest any de la 
Comissió de festes. L'ocasió és evi-
dent que desborda capacitats. Hi 
ha gent que abandona l'espera i 
s'instal·la còmodament per la ro-
dalia: sentiran el concert a distàn-
cia. El criteri de l'aforament, per 
sort, s'esllenega i entra més gent. 
Són els Chichos a Cirera i a l'ocasió 
se li perdona tot. Si el Santos de 
Pelé vingués a jugar a futbol a casa 
no li demanaríem, tampoc, que la 
toqués bé. Tot tant és. I surten a 
escena els tres cantants.

Una llegenda dels escenaris
Quan es toca sobre base gravada 
–òbviament per raons pressupos-
tàries– un concert perd potencial 
i essència. Però la generositat del 
perdó s'imposa. Al fet que compa-
reguin en el que ara se'n diria DJ 
Set, a una megafonia no dimen-
sionada a tanta gent i també al fet 
que, musicalment, el grup destil-
la més rovell que no pas vernís. 
La gent està de celebració, juga, 
canta i celebra. Les cançons més 
conegudes del repertori són quasi 
més cantades pels devots que no 
pas ofi ciades pel triumvirat. Veure 

El fenomen de Los Chichos desborda Cirera 

L'escola de Cirera, plena a vessar i la cua pacient de la gent a fora Cugat C.

el pati de l'escola Cirera entusi-
asmar-se amb la tonada de "Ni 
más ni menos" o "Son ilusiones" 
val l'espera fi ns i tot dels de fora.

Los Chichos marxen. Se'n van 
havent repassat bona part d'aquell 
reguitzell de cançons que sonen 
fi ns i tot als que no se'ls han es-
coltat mai. Un grup que pinta El 
Vaquilla com un Robin Hood o 
que glossa les relacions amb les 
ulleres dels setanta sona, avui en 
dia, necessàriament extempora-
ni. Semblava que escoltéssim un 
casset d'aquells que havíem hagut 
d'arreglar amb un bolígraf, però era 
2018 a Cirera. Segurament tant la 
gernació convocada com la pròpia 
oportunitat haurien de propici-
ar un altre concert, en un format 
potent, a la ciutat. Amb banda, 
so, i capacitat. El grup tira: man-
tenen un encant d'essència amb 
certa olor de naftalina. I aquests 
fenòmens que emocionen la gent 
des de dalt d'un escenari s'han de 
mirar de cuidar. Mentre els focs 
artifi cials espetegaven al cel molta 
gent tornava cap a casa relativit-
zant-ho tot i ben contenta: havien 
vist a Los Chichos. I es perdona tot. 

Cultura
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Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

2189.000€ T

BONITA CASA UNIFAMILIAR
Ref. 12923 JUNTO PL. DE CUBA: Perfectamente ubica-
da. Casita en 2 pl con terraza superior, máxima tranquilidad 
sin tráfico. 140m2 +  tza 40m2. Necesita reformas. 5 habit 
(4 dobl), Sala estar luminosa. Cocina buenas posibilidades. 2 
baños (1 x planta), tza 40m2 sup., estudio. Ocasión por sus 
cualidades a precio de un piso!

T69.900€

OPORTUNIDAD
Ref. 12869 CERDANYOLA: Piso de 1/2 altura en perfecto 
estado entrar a vivir. En calle tranquila y de poco tránsito. 3 
dormitorios, 2 amplios. Salón comedor luminoso e indepen-
diente. Cocina en óptimo estado con galería anexa. Cuarto 
de baño con ducha. Suelos de gres. Ventanas de aluminio. 
Carpintería madera barnizada.

T127.500€

JUNTO ZONA VERDE
Ref. 12924 MOLINS: Perfectamente ubicado de las zonas 
más tranquilas. Piso 80m2 1/2 altura, pequeña comunidad. Im-
pecable. 3 habit. (2 dobles). Salón comedor amplio. 2 balcones 
Cocina original mobiliario fórmica. Galería. Baño reformado. 
Puertas de roble. Suelos de gres!!

CASA PER REFORMAR

dels protagonistes rere la Festa 
Major a l'estil tenebrista, de clara 
inspiració barroca. La proposta va 
sorprendre i ha rebut molt bones 
crítiques. Aluart s'ha centrat en el 
retrat i el domini del retoc per una 

 L'exposició 'Íntim Santes' d'Anna 
Aluart es pot visitar a Can Marfà 
fi ns al 16 de setembre. Resten 
doncs, els darrers dies, per endins-
ar-se en la proposta de la fotògrafa 
mataronina, que va retratar alguns 

La fotògrafa proposa una "conversa" sobre la seva 
exposició de retrats de la Festa Major

Visita comentada a 'Íntim 
Santes' d'Anna Aluart

L'exposició 'Íntim Santes' ha estat molt aplaudida  Daniel Ferrer 

sèrie d'instantànies amb el que es 
proposava enaltir les persones que 
fan possible Les Santes.

A més de la visita a l'exposició, 
aquest diumenge hi ha convocada 
una visita guiada a la mateixa per 
part de l'artista. Serà a les 12 del 
migdia quan la fotògrafa podrà 
explicar com va gestar i realitzar 
aquest projecte d'exposició, com 
es va inspirar, així com compar-
tir amb tothom qui hi assisteixi 
el procés amb el qual va arribar a 
cadascun dels retrats. La 'Conversa 
amb Anna Aluart' és el colofó d'una 
exposició molt aplaudida.

L'ocasió també servirà de pre-
sentació del llibre-catàleg del pro-
jecte, que s'ha enllestit i que surt 
a la venda. Aquesta publicació re-
copilarà totes les fotografi es de la 
mostra  amb els textos del perio-
dista Cugat Comas. | Red

núm. 1833 del 7 al 13 de setembre de 2018
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CATALANA D’HOQUEI 2018
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 REM A REM
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 10
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 BON DIA AMB ALEGRIA
 EDICIÓ ESTIU
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
10:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
11:00 REM A REM
11:30 DE TEE A GREEN
12:00 DOSOS AMUNT
13:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
 reemissió
15:00 REM A REM
15:30 NITS DE CAP ROIG
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 MATARÓ AL DIA
19:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
21:00 NITS DE CAP ROIG
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
22:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 HORARI D’ESTIU
 Reemissió
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió

Dissabte 8
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 BA - BA
9:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:30 DE TEE A GREEN
10:00 THE WEEKLY MAG
11:30 NITS DE CAP ROIG
12:00 SUPERCOPA CATALANA  
 VUELING DE RUGBY
14:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
15:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
16:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 BA – BA
18:00 LA DIADA CASTELLERA
 FESTES DEL TURA
20:00 THE WEEKLY MAG
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FIRA TÀRREGA 2018
23:30 HORARI D’ESTIU
 Reemissió
1:30 REM A REM
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 THE WEEKLY MAG
4:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 DOSOS AMUNT
6:30 REM A REM

Diumenge 9
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
8:00 BA - BA
9:00 CAMINANT PER  
 CATALUNYA
9:30 REM A REM
10:00 DOSOS AMUNT
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:00 DE TEE A GREEN
13:30 REM A REM
14:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
15:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 REM A REM
17:00 SUPERCOPA NACIONAL 

Dimecres 12
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BOJOS DE CASTELLS
12:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 DE TEE A GREEN
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
 reemissió
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
21:30 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 13
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
12:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:00 DE TEE A GREEN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA

18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GREEN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
21:30 DE TEE A GREEN
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 14
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TORNA-LA  A TOCAR SAM
12:30 REM A REM
13:00 NITS DE CAP ROIG
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
 reemissió
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

1:00 NITS DE CAP ROIG
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 HORARI D’ESTIU
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA
6:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA

Dimarts 11
7:00 CARNET ESPORTIU
7:30 MATARÓ AL DIA
8:00 BOJOS DE CASTELLS
9:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
10:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
10:30 DOSOS AMUNT
11:30 GAUDEIX LA FESTA
12:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
12:30 NITS DE CAP ROIG
13:00 REM A REM
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
 reemissió
15:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
15:30 DOSOS AMUNT
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
19:00 OFRENA FLORAL DIADA 
 NACIONAL A MATARÓ
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 GAUDEIX LA FESTA
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 REM A REM
22:00 OFRENA FLORAL DIADA 
 NACIONAL A MATARÓ
23:00 BOJOS DE CASTELLS
23:30 DOSOS AMUNT
0:30 GAUDEIX LA FESTA
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 OFRENA FLORAL DIADA  
 NACIONAL A MATARÓ
3:00 DE TEE A GREEN
3:30 BOJOS DE CASTELLS
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DE TEE A GREEN
6:30 REM A REM

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Diferents punts de vista amb la pare-

lla. Evita reaccionar de manera rígida 

doncs es pot complicar més. Si per 

ara no hi ha acord, espera a un millor 

moment per parlar-ne.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Autenticitat i independència són ob-

jectius a curt termini. Ja no vols que 

els altres decideixin per tu. És valo-

rable aquest pas, només vés amb 

compte amb la supèrbia.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Algú amb qui havies arribat a un 

acord, pot fer-se enrere o com a mí-

nim dubtar i et fa restar a l'espera. 

En les amistats pots trobar un refugi 

on parlar del que t'amoïna.

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

Després d'un temps d'anades i vingu-

des que semblava que tot s'estancava, 

finalment sents que tot comença a 

moure's. Són possibles els viatges 

llargs o els trasllats.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Final d'etapa laboral. Algunes coses 

han canviat i no sempre plou a gust 

de tothom. L'estudi d'una matèria del 

teu interès pot desviar una excessiva 

atenció als problemes.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Moviment en l'àrea laboral i econò-

mica. Canvis propiciats per tercers, 

poden fer-te ballar una mica el cap. 

Adaptabilitat i paciència t'ajudaran 

a sortir-te amb la teva.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si portes temps en solitari, estàs deci-

dit a sortir més i ampliar el teu cercle 

d'amistats o connectar amb persones 

amb què comparteixis maneres de 

veure la vida.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Algú sembla que té pretensions d'una 

relació amb compromís però tu no 

tens clar si ara estàs preparat. De 

tota manera, adoptes una actitud més 

reflexiva vers temps enrere.

Bessons (21/5 al 21/6)

Els trànsits del moment segueixen 

posant èmfasi al sector domèstic 

però sobretot al patrimonial. Etapa 

pròspera per solucionar qüestions 

emocionals pendents que t'afecten.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots donar-te un caprici o tenir més 

cura dels fills o de la parella. Si l'eco-

nomia va bé, la resta flueix per tu. 

L'exercici físic pot convertir-se en 

una obligació.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Estàs a gust en solitud i fent allò que 

t'agrada de manera independent. No 

entris en provocacions i allunya't del 

conflicte per seguir gaudint de la pau 

i tranquil·litat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

No permetis que els altres et robin 

l'energia, però potser et cal posar 

de la teva part i preservar-te d'algu-

nes persones malintencionades. Això 

també és un aprenentatge.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

670 053 959
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Emma Vilarasau lidera la tardor de La Sala
La nova temporada programa diferents espectacles premiats i revelació  
a nivell nacional i estatal

Teatre: Cugat Comas

 Fins al 25 de setembre no surten 
a la venda les entrades, però el pro-
grama amb detall ja es coneix. La 
Sala d’Argentona ja té temporada 
de tardor i la varietat estilística en-
tre les diferents propostes sembla 
ser el leitmotiv de la proposta. Per 
Argentona hi passaran joves valors 
que arriben abanderant propostes 
premiades, com ara la proposta 
circense d’inTarsi, i primeres es-
pases que omplen les butaques 
del teatre municipal, com és el cas 
d’Emma Vilarasau. Una de les grans 
actrius catalanes farà parada amb 
Un tret al cap, un text de Pau Miró 
que porta més d’un any rodant i 
triomfant allà on va.

El cartell per aquesta tardor arri-
ba farcit de grans espectacles que 
han obtingut una gran resposta 
per part de la crítica i també han 
estat reconeguts pel sector. És el 

Varietat

L’agenda de tardor de 
La Sala inclou fins a sis 
propostes que van més 
enllà del teatre, la músi-
ca o la dansa, incorporant 
disciplines com el circ i 
propostes audiovisuals i 
multidisciplinars

AbonAments flexibles 

les entrades i abonaments es podran ad-
quirir a partir del 25 de setembre a l’ofi-
cina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Argentona o al web www.argentona.cat.  
també es posaran entrades a disposició a la 
taquilla de la sala una hora abans de cada 
espectacle, en cas que no s’hagi esgotat la 
venda anticipada. 
De nou, s’oferirà màxima flexibilitat per 
poder dissenyar l’abonament a mida, podent 
escollir lliurement entre les propostes de la 
temporada, sempre i quan es triï un mínim 
de tres espectacles.

cas d'inTarsi, proposta de circ i 
acrobàcia amb què s’estrenarà la 
temporada el diumenge 14 d’octu-
bre i que va aixecar el Premi MAX 
2017 al Millor Espectacle Revelació. 

També la comèdia teatral Fairfly, 
Premi de la Crítica 2017 al Millor 
Espectacle de petit format, o la 
cita amb el cant coral que arribarà 
de la mà deVeus, i que va obtenir 
l’any passat el Premi Internacional 
Guido d’Arezzo.

Un tret al cap, el gran reclam
Vilarasau és la gran protagonista 
del thriller. Miró proposa una his-
tòria tendra i amarga interpretada 
per tres dones que parlen de les 
formes que pren la censura, tant 
en l'àmbit públic com privat. El 
muntatge compta amb un reparti-
ment de luxe amb Vilarasau, Imma 
Colomer i Mar Ulldemolins.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 Tot i que la mobilització a 
Barcelona marcarà la Diada la 
majoria de poblacions catalanes, 
alguns municipis programen acti-
vitats complementàries per tal de 
commemorar la Diada de l'11 de 
setembre. És el cas d'Argentona, 
població que, a banda de la ja tra-
dicional ofrena fl oral al monument 
de Rafael Casanova, proposa actes 
culturals, musicals i lúdics durant 
tota la setmana.

Una bona mostra són el seguit 
d'actes programats pel dilluns 10 
de setembre: botifarrada popular, 
espectacle de foc a càrrec dels di-
ables d'Argentona i concert a Can 
Doro amb els ritmes balcànics i 
jamaicans de Porto Bello i el toc 
divertit i dinàmic de DJ Surda.

Diada reivindicativa
La Diada s'inicia ben d'hora, a les 
8h del matí, amb la XXIX Trobada 
de plaques de cava, i segueix amb  
el IX Torneig Jaume Vila d'escacs, 
la marxa cap a l'Ofrena fl oral i la 
mateixa ofrena al monument de 
Rafael Casanova. A les 15h la sec-
ció local de l'ANC ha organitzat la 
sortida d'autobusos cap a la ma-
nifestació de Barcelona. | Redacció

L'ofrena i la manifestació 
es combinen amb concerts 
i una botifarrada

Actes tradicionals i 
noves propostes per 
commemorar la Diada

Cartell de la Diada 2018 Cedida

Una festa que va més enllà 
de la visita arquitectònica
Des que es va començar a celebrar, 
la festa que acompanya la jornada 
de portes obertes s'ha anat ampli-
ant fi ns a incloure activitats tan 
diverses com concerts, una missa 
o una trobada per ballar swing. Tot 
té lloc als voltants de la casa, que 
compten en total amb una super-
fície de setze hectàrees. Les activi-
tats previstes tenen lloc a la casa 
residencial, als jardins o a l'ermita, 
però també a la sala d'exposicions 
i al centre d'interpretació. 

Així, des de les 10h del matí del 
diumenge 9 de setembre i fi ns a les 
19h de la tarda d'aquell mateix dia 
hi ha programades als citats en-
torns de la casa del Baró de Viver 
sardanes, activitats per a diferents 
públics i food trucks. Organitzada 
per la Fundació El Viver-Fundació 
Setba, la jornada és l'única ocasió 
per accedir el complex, ja que la 
fi nca només obre les seves por-
tes per esdeveniments privats. 
| Redacció

 Un dia a l’any per obrir les seves 
portes a tothom que ho desitgi. 
Aquest 9 de setembre té lloc la 
Festa del Viver, una ocasió única 
per visitar tant el Palau del Baró 
de Viver com els jardins de la fi nca 
privada Baronia del Viver. 

Catalogada dins el Catàleg 
de Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic, Paisatgístic i 
Ambiental del municipi d'Argento-
na i protegida per un Pla Especial, 
el gran complex residencial de 
principis del segle XX té restrin-
git l’accés durant l’any i només 
permet l’entrada el segon cap de 
setmana de setembre, coincidint 
amb la tradicional Festa de la Mare 
de Déu del Viver que se celebra a 
l'ermita situada davant la casa.

Situada enmig d’una gran zona 
enjardinada i tancada, una de les 
perles del complex són els jar-
dins, farcits de racons emblemà-
tics i romàntics així com d’estàtues 
clàssiques, estanys o una llotja, 
entre altres elements d’interès 
arquitectònic. 

La Festa del Viver permet entrar a aquest edifici 
residencial de principis del segle XX

Únic dia a l'any per visitar el 
Palau del Baró de Viver 

Part de la façana de la casa del Baró de Viver d'Argentona. Cedida 
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Llavaneres s’apunta al Pausa’t Fest
El Parc de Can Rivière acull un nou festival d’art, gastronomia i música 
com la de Sander Clasen, Maria Lamata i Gessamí Boada

Llavaneres: Redacció

 En època de mercats i esde-
veniments amb bon gust a l’aire 
lliure, Sant Andreu de Llavaneres 
s’apunta al Pausa’t Fest. Aquest 
cap de setmana es viurà la prime-
ra edició del Pausa’t Fest, un nou 
format de vermuts creatius que 
planteja la fusió de música, art i 
gastronomia. Un espai de diversió 
i inspiració amb el fi nançament 
dels Pressupostos Participatius 
2018. Els actes abracen els dos dies 
al Parc de Can Rivière al Passeig 
Mare de Déu de Montserrat de 
Sant Andreu de Llavaneres. 

El dissabte 1 de setembre, de 

19:00 a 23:00, se celebrarà l’ober-
tura ofi cial del festival i es podrà 
gaudir d’un primer tast de la mú-
sica en viu i del servei de bar que 
caracteritzen el Pausa’t Fest.

Durant aquest cap de setma-
na la música estarà present a 
Sant Andreu de Llavaneres grà-
cies a la música de DJ's, el jazz, 
el blues i el soul d’artistes com la 
Maria Lamata, la Gessamí Boada 
o el concursant de La Voz i veí de 
Sant Andreu de Llavaneres Sander 
Clasen que seran alguns dels ros-
tres que faran vibrar al públic amb 
la seva música.

A més, la gastronomia serà un 

altre pilar fonamental en la pri-
mera edició del Pausa’t Fest on 
els productes de km.0, els menjars 
dels food-trucks i la combinació de 
productes faran que els assistents 
passin unes jornades per recordar. 
A més, el Pausa’t Fest aposta per 
la gastronomia slowfood, on es 
combina el plaer i el coneixement 
per a la gastronomia.  

Un esdeveniment demanat
Pausa’t Fest neix del desig del poble 
de tenir un esdeveniment cultural, 
divertit, creatiu, atrevit i per a totes 
les edats i va ser una proposta que 
va sorgir precisament d'aquestes 
demandes. 

El Pausa't Fest vol ser una nova cita que perduri en el calendari llavanerenc Cedida

Maria Lamata serà una de les cantants del Pausa't Fest Arxiu

8 i 9

El cap de setmana del 8 
i 9 de setembre de 13:00  
fins a les 24:00, al parc de 
Can Rivière hi conviurà la 
música en directe km.0, la 
gastronomia dels food-
trucks i slowfood, els es-
pectacles de petit format, 
el vermut de qualitat i les 
activitats culturals

CulturaMaresme núm. 1833 del del 7 al 13 de setembre 2018

Tot Maresme 1 pausat.indd   1 05/09/2018   10:57



Sin título-4   1 29/8/18   11:24



Caldetes celebra la Mare de Déu del Remei
Continua la completa programació de la Festa Major de Caldes d'Estrac, 
que durant tres caps de setmana omple d'activitats la petita vila maresmenca

Caldes d'Estrac: Redacció

 La de Caldes d'Estrac és, segu-
rament, la programació de Festa 
Major més llarga. El municipi més 
petit allarga més enllà de tres caps 
de setmana els diferents dies i acti-
vitats de celebració però és a partir 
del 7 de setembre quan es concen-
tra el tall: allò substanciós. Avui 
mateix a la tarda hi haurà el cerca-
brindis amenitzat per ZeBRASS-
Marching Band que fi nalitzarà a 
la Plaça de la Vila on tindrà lloc 
el pregó. Just després, hi haurà 
el tradicional sopar popular i a 
partir de mitjanit, ball i DJs fi ns 
ben tard de la matinada.

La commemoració de la Mare 
de Déu del Remei se celebrarà el 
matí del dissabte 8 de setembre. I 
tot seguit, matí refrescant: a l’es-
planada de Can Muntanyà se ce-
lebrarà l’escumada i la xeringada, 
i al carrer Santema tothom podrà 
pujar al tobogan d’aigua infi nit. En 
paral·lel, a l’Eurostage, els amants 
dels esports podran assistir al Curs 
d’Aikido, Memorial Manel Barnés, 
organitzat per Aikido-Estrac. 

Protagonisme pels gegants
A la tarda, els grans protagonis-
tes seran els gegants de Caldes 
d’Estrac i les colles convidades 

de Sant Vicenç de Montalt, Arenys 
de Munt, Arenys de Mar, Iluro-
Mataró, Premia de Mar, Pont de 
Vilomara i Cabrera que faran cer-
cavila i ballada. Al vespre, dues 
alternatives: d’una banda, les 
Barrakaldes, organitzades pel 
Consell de Joves, amb una barra 
sana i una nit de concerts i DJ al 
Parc Joan Maragall. D’altra banda, 
a l’esplanada de Can Muntanyà, 
el Concert de Festa Major i el 
Ball de Gala amb l’Orquestra 
Internacional Selvatana, 

I diumenge, correfoc
El diumenge 9 de setembre les acti-
vitats es concentraran a la tarda i al 
vespre, a les 18h amb l’espectacle 
de circ “Xarivari Blues” i a partir 
de les 21h, començaran els prepa-
ratius per al correfoc. En primer 
lloc la concentració de tambors, i a 
partir de les 22h s’iniciarà l’espec-
tacle pirotècnic i el correfoc amb 
les colles Canet de Mar, Diables 
d’Horta, Diables de Tordera, Colla 
de diables la Diàbolica de Gràcia 
i Diables d’Estrac que culminarà 
amb una cremada a l’Ajuntament 
i fi nalitzarà amb la tradicional rui-
xada. A la nit hi haurà la 'Nit de 
fogalls". 

El correfoc serà el punt fort de diumenge dins la programació del Remei a Caldes Cedida

L'Orquestra Selvatana és sinònim de Festa Major Arxiu

CulturaMaresme núm. 1833 del del 7 al 13 de setembre 2018
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn7@tecnocasa.es

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

8438

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis 
d’obra nova a ple centre de Mataró. Consta 

de 3 dormitoris, 2 banys, cuina indepen-
dent. Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor 
i opció a pàrquing. Habitatge sobre plànol.

300.000€

PARC CENTRAL (Ref. 261557). Casa 
independent de 180m2, consta de 4 

habitacions, 2 banys, cuina independent, 
saló menjador amb xemeneia, pati de més 

de 60m2 i garatge de 100m.
402.990€

PALAU-ESCORXADOR (Ref. 257004). 
Planta baixa totalment reformada per 
estrenar. 60m2 de habitatge i 60m2 de 
pati, menjador, 2 amples habitacions, 

cuina ind. i bany complet.
129.000€

Oportunitat per a inversors. (Ref. 262758). 
Segon pis sense ascensor, consta de 

dues habitacions dobles, ampli
saló-menjador, bany complet

i cuina independent molt àmplia.
73.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis 

HAVANA (Ref. 260659). Planta Baixa d’obra 
semi-nova. Consta d’entrada independent, 
2 hab. dobles, 1 bany, un gran menjador 

amb sortida a balcó de 10m2 i cuina offi ce 
independent amb sortida a pati.

170.000€ Abans 200.000€

C. Miquel Biada, 115 · 

PARC CENTRAL (Ref. 261557). Casa 

Peramàs (Ref. 261832) Ronda O’Donnell, 
Sisè pis amb ascensor de 70m2, consta 

de 3 habitacions, cuina independent, saló 
menjador, bany complet i balcó exterior. 

Reformat al costat de tots els serveis
137.990€.

 Nicolau Guanyabens, 1 ·

PALAU-ESCORXADOR (Ref. 257004)

ROCAFONDA (Ref. 256965). Pis de 86m2 
en fi nca amb ascensor, 3 habitacions, 

menjador, balcó, cuina ind, safareig, 2 
banys. Calefacció a totes les estances. Per 

entrar a viure. En bona fi nca.
124.000€

Oportunitat per a inversors. (Ref. 262758)

PIS AMB VISTES A MAR I MUNTANYA 
DE 100M2 (Ref. 263630) Consta de 3 

dormitoris, bany complet, cuina ind. amb 
galeria, menjador de 20m2 amb balcó. 

Traster de 8m2.
97.000€

T

T

T

T

T T

T

T
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Aurora Vera Martínez és la directora del nou institut-escola Mar Mediterrània

Aurora Vera,
transformar una escola

Cugat Comas

 L'Aurora Vera va estudiar magisteri però va tardar 
dues dècades a poder complir amb la seva vocació. 
Va exercir a l'administració esperant l'oportunitat de, 
per fi, entrar a l'aula per treballar apassionadament 
de mestra. “L'educació, el treballar amb l'alumne és 
el que més m'agrada i m'enganxa molt treballar amb 
equips que tinguin passió per fer el que fan i és el 
que vaig trobar quan vaig arribar a l'escola”, explica. 
Vera va arribar al Tomàs Viñas, un centre que reconeix 
“complex, amb casos de famílies amb pocs recursos 
i un treball amb els alumnes molt important a nivell 
emocional” però juntament amb un grup de mes-
tres van redoblar l'aposta de pensar un projecte de 
direcció que descriu així:  “Més innovador, amb una 
metodologia que respongués a les necessitats dels 
nostres alumnes”. Un pas decisiu d'aquest projec-
te és el canvi, aquest curs que comença, de Tomàs 
Viñas a Mar Mediterrània, d'escola a institut-escola.

Vera reconeix que el canvi ha suposat una feina 
extra però que “la proposta ens va agradar perquè 
permet dibuixar una nova etapa, mantenint la línia 
pedagògica, l'alumnat, les famílies”. Assegura que 
tenen un equip d'ESO “molt potent”: “Vam selec-
cionar bona part dels mestres i veiem el canvi com 
una gran oportunitat sobretot pels propis alumnes 
ja que el canvi de centre de primària a secundària 
acostuma a generar problemes que ara no tindrem".

El curs passat va acabar amb una festa de comiat 
al Tomàs Viñas i dimecres donaran la benvinguda 
al nou projecte. Vera es confessa expectant i explica 
la línia que seguiran: “Volem anar deixant de banda 
els llibres i treballar per racons pedagògics, projec-
tes, i desdoblaments. Anem cap al nou model, amb 
metodologies transversals, treball cooperatiu, més 
motivadores i properes, ideals per alumnes que els 
costa concentrar-se”. Que tingui un bon curs.

La relació amb el mar

L'elecció del nom de Mar Mediterrània no és ca-
sual. Vera explica que treballaran “el mar com a 
eix transversal de l'aprenentatge al centre” i posa 
en valor que la mataronina serà una de les set es-
coles catalanes de sumar-se al programa Esport 
Blau amb el que els alumnes cursaran Vela dins 
les hores d'educació física.

Apunts

Defineix-te: Sóc una persona tranquil·la i concilia-
dora a qui li agrada treballar en equip. Així tothom 
s'engresca més.

un referent: La Marta Casas i la Mercè Broncano.

un viatge: Als Fiords noruecs.

un somni: Que el projecte funcioni, els alumnes 
milloren i podem mantenir un claustre cohesionat.

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 
4 hab. 2 dobles, baño con ducha,  cocina con 
galería anexa, balcón exterior, calefacción. 
Comunidad reducida. (C.E. EN TRÁMITE)

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y 
TRASTERO : Ascensor, 100m2, 4 hab., baño y 
aseo,  salón 30m2 con balcón exterior, carpin-
tería exterior aluminio (C.E. EN TRÁMITE).

EXCELENTE VIVIENDA DE 116M2+40M2 
DE GOLFAS:  Reformada, tza solar.12m2 + otra de 
40m2, salón 25m2, chim., cocina off, galeria, 3 hab., 2 
baños, 1 vecino. (C.E. EN TRAM.) (ANTES 239.000€)

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 3 
hab. 1 doble, baño con bañera, cocina, galería, 
balcón exterior, a.a bomba calor. Puertas cere-
zo, vistas mar y montaña (C.E. EN TRÁMITE).

ZONA TRANQUILA DE CASITAS. ÚLTIMO 
PISO EN VENTA: Pl. baja, jardín 60m2, cocina, 2 
hab. + trastero-lavadero, salón-com., baño con du-
cha. Piso a precio de alquiler. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 4502 
Z. CERDANYOLA ALTA:

142.000€

Ref. 2508
Z. LLUIS COMPANYS:

199.000€

Ref. 2512 
Z. PZA. CATALUNYA:

172.000€

Ref. 4448
Z. CENTRO:

174.900€

  

Vivienda con entrada independiente para refor-
mar, actualmente tiene 2 habitaciones, baño y 
cocina. Excelente ubicación!

PISO GRANDES DIMENSIONES, VISTAS A  
MAR / MONTAÑA Y PK INCL:  4 hab. 1 suite, 2 
baños, cocina office, salón 30m2,  2 balcones,  calef., 
ascensor. Com. reducida (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 6039
Z. PAÏSOS CATALANS:

258.000€

T

TT

Ref. 5135
Z. CIRERA:

68.000€

T IDEAL INVERSORES. 
PLANTA BAJA 
PARA REFORMAR 
A SU GUSTO

Ref. 4488
        ROCABLANCA:

 229.000€
AHORA

ZONA TRANQUILA DE CASITAS. ÚLTIMO ZONA TRANQUILA DE CASITAS. ÚLTIMO T

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y PISO GRANDES DIMENSIONES, VISTAS A  PISO GRANDES DIMENSIONES, VISTAS A  T

EXCELENTE VIVIENDA DE 116M2+40M2 

TT

T

T

T CASA CON PARKING Y LOCAL COMERCIAL 
DE 25M2:  3 hab.+ buardilla,  2 baños comple-
tos en suite, 1 aseo, cocina fórmica y galería 
anexa, terraza. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 1433
Z. CENTRO:

290.000€

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

135.744 €MATARÓ - Cirera

90m². 4 dorm., 1 bany, cuina, saló amb balcó, molt acollidor 
i amb molta llum. Terres de gres, portes de fusta, calefacció. 
Split a/a. Qualitat-preu increïblel!!  T151358

GENIAL PIS EN EXCLUSIVA AMB SOL TOT EL DIA!

260.000 €MATARÓ - Parc Central

122m², 3 hab., 2 banys, cuina off. saló-menj., aa/cc, parquet, galeria, 
piscina com., garatge, etc... parquet, calef., finestres lacades, tanc. 
d’alumini, portes fusta, armari encastat Estat òptim!!!T 151456

PLANTA BAIXA AMB TERRASSA I PISCINA COMUNITARIA!!

90m², 3 habit, 1 bany, cuina americana, balcó, terres de gres, 
tancaments alumini, portes de fusta, calefacció, aa/cc, etc... En 
excel·lents condicions!!! T 151426

PIS MOLT CÈNTRIC LLEST PER ENTRAR A VIURE!

190.890 €MATARÓ - Centre

226.000 €MATARÓ - Eixample

110m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menj, calefacció, balcó, 
traster, barbacoa, sòls gres, calefacció, portes fusta i tanc. alumini,  
pis d’oportunitat per condicions i preu!!!  T151442

PIS LLUMINÓS MOLT  APROFITAT EN ESTAT EXCEL·LENT!

95m², 3 habit., 2 banys, 1 lavabo, cuina off, saló-menj., aa/cc, garatge, 
etc... Terrassa sup. 35m²! sòls gres, calefacció, aire condicionat, por-
tes fusta i finestres lacades, tanc. alumini!! T151457

ESPECTACULAR ÁTIC TRÍPLEX MOLT LLUMINÓS!

367.500 €MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.
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45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

725 €MATARÓ - Centre

60m², 2 habit, 1 bany, cuina office, saló-menj., calef., tanc alumini, 
ascensor, balcó, etc... terres gres, aa/cc, portes de fusta i fines-
tres lacades amb tanc. d’alumini.  Pàrquing i traster!!! T110633

PIS EN MOLT BON ESTAT A PUNT PER ENTRAR A VIURE!

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

800 €MATARÓ - Centre

DÚPLEX MOLT ASSOLELLAT TOTALMENT EQUIPAT!!
65m², 2 habit., 1 bany, 1 lavabo, cuina americ., saló-menj., balcó, 
calefacció, tanc. alumini, etc... Tssa ext. 30m²! sòls gres, calefac-
ció. Split fred i calor, portes, tancaments d’alumini!!! T102095

900 €MATARÓ - Eixample

PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA AMB ACABATS D’ALTA QUALITAT!!
60m², 2 habit., saló, balcó, 2 banys compl, cuina americ, pàr-
quing i piscina comun. Terres parquet, portes fusta, tanc. alumi-
ni. Parq. inclòs!! Disponible a mitjans de setembre!!!  T110586

690 €MATARÓ - Cerdanyola

70m², 3 habit., 1 bany complet, cuina office, saló-menjador, 
tancaments d’alumini, etc... Compta amb terrassa exterior! 
Llar ben conservada i llesta per entrar-hi a viure!!! T110154

PIS MOLT LLUMINÓS MOLT BEN CONSERVAT!!

1.050 €MATARÓ - Centre

PIS MODERN SENSE MOBLAR A POCS MINUTS DE LA PLATJA!!
124m², 3 habit.(1 suite), 2 banys (1 amb dutxa), cuina office, 
saló-menj., balcó, calefacció, aa/cc, parquet, pl. parquing opc., 
tanc. alumini, etc... Vistes platja!!!  T110441
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