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Apostes online:
el perill de
perdre-ho tot
Creixement exponencial

En parlen els experts

De la teoria a la pràctica

En 10 anys, el percentatge
d'addictes a les apostes esportives atesos a l'Hospital
ha passat del 3% al 30%

Entrevista a la Dra Cristina
Martínez Viana, de la
Unitat de Joc Patològic de
l'Hospital de Mataró.

Presentem el testimoni
d'un addicte al joc
online tractat a l'Hospital
de Mataró
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a hotels, supermercats,
gasolineres, granges
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Benvinguda
ILURO | Prèvia

La primera revista digital

Opinió:
Bernat López

Mataró sempre ha estat una ciutat valenta,
i amb voluntat per descobrir i conèixer; per
evolucionar cap a estructures modernes en
tots els àmbits. La creació del ferrocarril va
situar Mataró a l'avantguarda del país, i ara
ha arribat el moment de tornar a innovar. Us
donem la benvinguda a Iluro, la primera revista digital. Naixem amb la missió de ser un
canal d'informació útil pels nostres lectors, i
buscant adaptar els nous processos comunicatius a la tradició de les revistes en paper.
Venim amb més força que mai, i tenint clars
quins han de ser els eixos vertebradors de la

que es converteixi en un vehicle cap al món

publicació. Tots els indicadors i estudis de mitjans enterren el futur de la premsa en paper,

gies i atreviment. I li hem fet cas. Marcarem
la nostra pròpia agenda i us acompanyarem

però pocs són els que s'han atrevit a reinven-

setmana a setmana acostant-vos l'actualitat

tar-se aprofitant aquesta clàssica plataforma.

de Mataró amb una mirada crítica i innovadora. Benvinguts.

Això és el que volem. Que el paper no mori, i

digital. Farem d'Iluro una publicació que evolucioni cap a l'audiovisual, i on el lector podrà
gaudir de contingut addicional de qualitat.
Com ho farem? Molt senzill. Enfocant amb un
smartphone els codis QR inserits en la revista,
els nostres lectors iniciaran un viatge digital
per entrevistes, reportatges, videonotícies o
imatges que complementaran la informació
escrita en el paper. Creiem fermament que
les revistes i els diaris han de deixar enrere la
seva condició de productes estàtics. El món
ens demanava interacció, dinamisme, siner-

| ENQUESTA
HAS FET ALGUNA APOSTA ESPORTIVA ONLINE? SÍ | NO
Vota a l'enquesta del nostre twitter: @ilurorevista

EN POSITIU

EN NEGATIU

La recollida porta a porta: el 2021

Augmenta de nou el risc de rebrot a Mataró

A partir de 2021, el nou contracte de la brossa preveu
la implementació del sistema de recollida porta
a porta primer a les urbanitzacions i, després, a
Vista Alegre.

Després de baixar gairebé a la meitat, dels 379,79
punts a 142,90, el risc de rebrot de la COVID-19
a Mataró es torna a situar en molt alt: 239 punts
(dada 7 d'octubre).
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Records
ILURO | Records

Més
imatges
del tramvia
aquí

El tramvia Mataró-Argentona,
un històric del transport públic català
Records: Bernat López

A inicis del segle XX, Mataró,

27 de maig de 1928, amb tres

fer necessària la incorporació

comptava amb una rica indús-

vagons en funcionament. La
nova línia tingué molta acollida entre la població, ja que

d’un quart tramvia l’any 1929.

veí, Argentona, destacava
per ser nucli d'estiueig de

a diferència de Barcelona, es

poraren dos nous cotxes. La

van fixar uns preus molt més

línia va seguir a ple rendiment

les classes benestants. Amb
l'objectiu de millorar la con-

assequibles per a la classe
obrera. Les freqüències de

fins a les riades del 9 d’octu-

nexió entre les dues locali-

pas eren de 20 a 30 minuts i

infraestructura del tramvia.

tats, el 1917, l'industrial Antoni

es van establir tarifes segons

L’elevat cost de reconstruc-

Gaillard Cluchier va presentar

trajecte, de 10 a 60 cèntims de

ció va suposar el final de la

als ajuntaments de Mataró i

pesseta. Arribats al terme mu-

línia i la seva substitució per

d'Argentona el projecte d'un

nicipal d'Argentona, el tram-

autobusos. Actualment es

servei regular de tramvies en-

via prosseguia per la carrete-

conserven tres dels tramvi-

tre els dos municipis.
Després d'un procés d'obres

ra de Granollers, plaça Nova,

es: un està exposat a la Plaça

Riudemeia, i Josep Soler fins

Nova d'Argentona, un altre

que es va allargar durant anys,

al passeig del Baró de Viver,
davant de l'Hotel Solé.

a la Rotonda Granollers de

el tramvia entre Mataró i
Argentona fou inaugurat el

L’augment creixent de l’ús va

del Ferrocarril de Catalunya.

tria tèxtil i nombrosos tallers,
mentre que el seu municipi

Als anys 50, amb l’augment de
població i passatgers, s’incor-

bre de 1965, que afectaren la

Mataró, i un altre al Museu

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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Notícies
ILURO |

Un camió del servei de recollida de residus |

Darrer intent per una Mataró més neta
L’Ajuntament invertirà 59 milions d’euros en la neteja i recollida de brossa
Ciutat: Ángela Vázquez

El contracte més car que

sense cap abstenció o vot en

“inversió directa per domicili

l’Ajuntament de Mataró ha

contra, però els mataronins

en neteja i residus” i compara

tret a licitació, sens dubte. I

i mataronines encara hau-

el preu amb el d’altres ciu-

també un dels més necessa-

ran d’esperar uns mesos per

tats catalanes com Girona o

ris. Tot i això, el temps que el

veure els primers resultats,
com a mínim fins al març.

Sabadell, on la quantitat a

tar-lo ha estat d’1 any i mig,
força temps si considerem
les constants queixes de la

Un nou contracte que su-

xa manera, l’Alcalde informa:

posa una pujada de la taxa

“Intentarem que aquesta si-

de la brossa, exactament un

gui la última pujada d’impos-

ciutadania en quant a la ne-

17,5% més per família. 92,22

tos del mandat, aquesya és la

teja de la ciutat. Aquest plec

euros per cada domicili, tot

idea amb la que treballarem”.

de condicions es va apro-

i que l’Alcalde Bote insis-

25.000 incidències en la via

var al passat Ple Municipal

teix en que aquesta és una

pública al 2019.

consistori ha trigat en redac-

pagar és major. De la matei-

8
NOTÍCIES V1.indd 8

07/10/2020 17:58:33

Mobles i trastos vells sense recollir |

Esperances renovades, per

l’any 2019, es van comunicar

abocaments, voluminosos dei-

tant, a la ciutat de Mataró per

a l’administració local 25.000

solucionar un dels problemes

incidències per motius com

més destacats des de ja fa al-

contenidors

xats al carrer fora del dia que
els toca, voreres en mal estat
o mobiliari públic malmès ■

desbordats,

gun temps.

“Aquest és el nou
contracte de la
brossa de tots
els ciutadans”,
assegura el
regidor Xesco
Gomar
No cal anarse’n molt lluny per

Nous serveis
Dins aquest nou catàleg de prestacions, també hi
hauran uns serveis als que l’empresa adjudicatària
vol fer front: des del porta a porta a les urbanitzacions o els contenidors mòbils durant només mig
dia al Centre, fins les jornades especials de neteja
intensiva que es volen implementar. També es torna
a la recollida de voluminosos a domicili i s’intentarà
dotar a l’Ajuntament de més eines per informar dels
nous serveis, detectar conductes incíviques i fins i
tot sancionar-les.

analitzar les xifres: només
9
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Mataró vol la llei que limita el preu dels lloguers
El Ple es compromet a aplicar a Mataró la llei que preveu topalls per als preus dels
contractes de lloguer d’habitatges
Ciutat: Ángela Vázquez

El Ple Municipal de Mataró

dos partits de govern (PSC i
En Comú Podem) per tal que

emana de la llei aprovada

va aprovar el text d’una proposta de resolució presenta-

la ciutat apliqui el topall en

da per ERC i esmenada pels

els preus dels lloguers que

l’Ajuntament a habilitar mecanismes i seguiment per a

pel Parlament. El text insta

l’aplicació de la llei. Junts s’hi

l'Ajuntament posa en
marxa el Servei Integral
de Protecció de
l’Habitatge (SIPH)

va abstenir i Ciutadans va vo-

Entra en funcionament a Mataró el Servei Integral
de Protecció de l’Habitatge (SIPH) format per un
equip de tres juristes amb suport administratiu
i un treballador social. L’objectiu és atendre la
ciutadania amb problemes o dubtes respecte
temes d’habitatge: mediació en lloguer, intermediació hipotecària o mediació en consum,
entre d’altres. El SIPH comptarà amb tres juristes i amb suport administratiu i un treballador social per atendre la ciutadania amb temes
exclusivament relacionats amb l’habitatge.

màxim per mantenir sense

tar-hi en contra. Mataró forma part de la seixantena de
municipis d’arreu del país als
quals la llei dona inicialment
cobertura. Així mateix, la nova
llei fixa en cinc anys el període
revisar la classificació d'una
zona amb aquestes característiques, a través de
l'índex de preu de lloguer.
També preveu excepcionalitats excloent per exemple
els habitatges amb rendes anteriors al 1995, els de
protecció oficial o els destinats a polítiques socials ■
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Cau un grup que robava en pàrquings de zones
comercials
El grup que cau havia perpetrat robatoris a Mataró i Arenys de Mar i hi ha un quart
detingut
Ciutat: Ángela Vázquez

Els Mossos d'Esquadra van
detenir el passat dimecres

increment de delictes de furt

tres homes d'una organització que robava en pàrquings

posterior ús indegut de les tar-

seguint el mateix mètode i el

de zones comercials i que ha-

getes de crèdit sostretes. Un
dels membres despistava la

via operat a Mataró i Arenys

víctima, mitjançant el llança-

de Mar. Els detinguts tenen

ment de monedes, mentre

30, 33 i 37 anys, són de na-

càries i pertinença a grup cri-

un altre aprofitava el descuit
i accedia a l'interior del vehicle per emportar-se la bossa
de mà. Aquest tipus de furt
s'acostumava a fer en zones
d'estacionament properes a
grans supermercats i aprofi-

minal. Els investigadors de la

taven el moment que les víc-

comissaria de Martorell van

times introduien els productes al vehicle després de fer

cionalitat cubana i peruana,
veïns de Barcelona, Cornellà
de Llobregat i l'Hospitalet de
Llobregat i se'ls acusa de set
delictes de furt, estafes ban-

detectar el passat agost un

la compra. Gràcies a les gestions d'investigació, els agents
van aconseguir identificar els
autors dels fets delictius, un
grup criminal d'un mínim de
tres persones, amb rols diferenciats i amb una gran mobilitat dins del territori català ■

10 agents informaran a peu de carrer sobre
les mesures Covid
Ciutat: Ángela Vázquez

deu persones per a informar

+DADES ACTUALITZADES

a peu de carrer a la ciutadania

Índex de risc: 239.36 (Molt alt)

L'Ajuntament ha contractat

sobre les mesures en vigor
per a contenir l'expansió de
la Covid-19. Es tracta de cinc
equips de dues persones que
duran a terme tasques d'informació sobre les mesures de
distanciament, l'ús correcte
de la màscareta o la higiene
de mans a l'entrada i sortida
de les escoles ■

Casos diagnosticats amb PCR els últims 7 dies: 141
Casos diagnosticats amb PCR els últims 14 dies: 285
Incidència acumulada de diagnosticats els últims
14 dies per cada 100.000 habitants: 201.15
Taxa de reproducció de l'epidèmia
ponderada setmanalment (rho7): 1.19
(l'epidèmia creix si és superior a 1)
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Reportatge
Joc online: una aposta de risc invisible
Cada any els usuaris espanyols de plataformes de joc online inverteixen
17.000 milions d'euros jugant. Quin és el perill d'apostar?
Text: Bernat López

L

es referències als jocs d'atzar i a les

solitària i senzilla. Només es necessita un

apostes que ens deixaven les mítiques

smartphone, connexió a Internet i un comp-

curses de cavalls d'Ascot (Anglaterra)

te bancari.Per sorprenent que pugui sem-

pertanyen ja a un passat massa llunyà. Ni

blar, més de 900.000 persones juguen o fan

tan sols la famosa saga Ocean's Eleven, amb

apostes online cada mes a l'estat espanyol,

George Clooney i Brad Pitt al capdavant, està
en sintonia amb el context actual. El glamour

segons dades del Ministeri de Consum. Els
forts lligams de la indústria de l'esport i les

d'anar a veure un espectacle esportiu en di-

apostes han accelerat l'augment de la ludo-

recte i apostar, o l'experiència 'cinemato-

patia entre els més joves. La disponibilitat
24 hores i la facilitat per accedir a aquestes
webs i APPs no ha fet més que agreujar el
problema.

gràfica' que pot suposar entrar a un casino
s'han convertit en actors secundaris. Ara, qui
s'enduu l'Óscar és una activitat molt més
12
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”El 2011 només el
3% dels addictes al joc que
venien a l'Hospital de Mataró
procedien de les apostes
online. Ara aquest percentatge ja supera clarament el
30% i va cada cop a més”

Enfoca el codi
QR i gaudeix del
videoreportatge

I és que mentre augmenten els casos d'addic-

de tenir un perfil d'addicte de mitjana edat,

ció al joc, el sector acumula uns beneficis crei-

amb un nivell socioeconòmic baix i habitual
de les màquines escurabutxaques, a tractar a
gent molt jove, d'entre 20 i 25 anys, amb estudis superiors i que han quedat atrapats per
les apostes a Internet”. Aquesta és la realitat

xents. El 2019, l'indicador GGR, el qual surt dels
guanys dels operadors d'apostes i joc un cop
restats els ingressos dels jugadors, va ser de
quasi 750 milions d'euros. Les xifres colpeixen.
país pel que fa al tractament dels trastorns de

del joc a Espanya avui en dia. Una veu autoritzada com la de la doctora Cristina Martínez

salut mental associats amb el joc. La Doctora

Viana ens pot ajudar a conèixer amb detall

Cristina Martínez Viana, psicòloga adjunta de la

els motius que fan de les apostes un perillós
company de vida.
“Un addicte al joc online desenvolupa la seva
malaltia d'una forma molt més agressiva que
el clàssic jugador presencial. Un de cada tres

L'Hospital de Mataró és un dels referents del

Unitat de Joc Patològic de l'hospital s'ha convertit en els darrers anys en una de les cares
visibles que alça la veu i alerta sobre el perill
que té apostar a Internet. Tant des de la seva
feina diària en el sector sanitari, com en habituals aparicions en mitjans de comunicació,

acaba cometent un delicte per finançar la seva

risc aparentment invisible però absolutament

activitat”, detalla la psicòloga de la Unitat de
Joc Patològic de l'Hospital de Mataró. La lògica ens indica que “poder jugar des de casa

real que comporta iniciar-se en el món dels

agreuja el problema”, ja que “el jugador se sent

jocs d'atzar.

en un entorn segur, on ningú el mira ni el jut-

la doctora Martínez Viana dóna a conèixer el

ja”, “no toca diners físics” i, per tant, “té menys
Canvi de tendència

consciència de la quantitat que gasta”. Segons

“La tendència en el joc ha canviat. Hem passat

la doctora Martínez Viana, la societat ha

➜
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ILURO | ReportATGE

d'entendre el risc que comporta viure “constantment en contacte” amb una indústria de
l'esport i de l'entreteniment que promou una

sigui un joc tipificat com a apte per a 3 anys.
El joc no és oci inofensiu. Pot trencar vides”,
denuncia la psicòloga mataronina.

política de publicitat “molt agressiva”. Per què
cop es desenvolupa una addicció, el pacient

La hipocresia del diner
Sens dubte, el món del joc online genera una

es converteix en un “malalt crònic”. “Qualsevol

gran controvèrsia. Tant pels referents esportius

addicció és crònica. No es cura, però sí que es
poden tractar i rehabilitar. En el joc, les recaigudes apareixen habitualment”, alerta.

i socials que s'hi vinculen amb campanyes de

n'hem de ser conscients? Doncs perquè un

publicitat, com per l'increïble volum de negoci que representa. És per això, pels diners,
que l'Estat no s'ha atrevit a fer regulacions po-

Prevenció de pantalla

tents. “El joc online i les apostes generen uns

Qui no ha estat en un restaurant i ha vist a un

ingressos enormes en forma d'impostos, però

nadó jugant amb una tauleta? Aquesta situació,
a vegades inclús generadora d'un sentiment
té perill. Els experts ens indiquen que, fins als

Tipster: el broker
de les apostes:

Sens dubte, el món del joc
online genera una gran
controvèrsia.

E

de dolçor en l'espectador que la presencia,

n un marc de negoci que mou les
xifres que mou, l'aparició 'd'experts' que guien els nous juga-

dors cap a apostes a priori guanyadores

6 anys, un infant no hauria d'estar exposat a
gairebé cap pantalla, sobretot durant els dos
primers anys de vida. Les raons són totalment

també s'han fet un lloc en la indústria

científiques, i la doctora Martínez Viana ens

es dediquen de forma professional a
fer apostes en competicions esporti-

les detalla a continuació: “Si un infant viu una
sobreexposició a les pantalles no desenvolupa bé el còrtex prefrontal, part del cervell que

del joc online. Parlem dels tipsters, un
equivalent als brokers de la borsa que

ves. En aquest sentit, cal apuntar que
certs tipsters s'estan convertint en els

s'encarrega de funcions executives vitals com

grans captadors de clients de les ca-

triar, decidir i planificar”. Això té molta relació
amb el món de les apostes i el joc a Internet,

ses d'apostes, ja que gaudeixen d'una
condició d'influencers.

ja que en poc temps de marge un infant creix,
i es converteix en un adolescent amb accés a
tota xarxa i plataforma de comunicació digital.
Si tenim en compte el risc que suposa no desenvolupar correctament la capacitat de prendre

els professionals som aquí per explicar la realitat. El 2011 només el 3% dels addictes al joc
que venien a l'Hospital de Mataró procedien

del joc ha penetrat en gairebé tots els racons

de les apostes online. Ara aquest percentatge ja supera clarament el 30% i va cada cop a

d'Internet, cal adoptar una postura seriosa i

més”, apunta Cristina Martínez. El col·lectiu de

protegir a les generacions del futur. “No pot

professionals sanitaris demana “regulacions

ser que un dels últims videojocs de la NBA

estrictes” que protegeixin sobretot als menors

et permeti fer apostes i jugar a la ruleta, i que

i “fórmules d'identificació directa” dels usuaris

decisions i som conscients de com la indústria
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cada cop que entren en contacte amb qualsevol plataforma de joc.
De la teoria als fets
Per conèixer en detall el perill que pot suposar

2019
L'indicador dels guanys dels operadors d'apostes i joc va ser de quasi
750 milions d'euros.

generar una addicció al joc online, presentem
l'experiència personal viscuda pel David, un
noi de 29 anys que ha estat tractat a la Unitat
de Joc Patològic de l'Hospital de Mataró. Ell
va començar a jugar al pòquer on-line “amb
17 anys” i va passar d'un temps de joc “d'una

el va fer recaure fins a tocar fons. “Vaig agafar
83.000 euros de l'empresa on treballava per
jugar. En una aposta podia guanyar 50.000 euros, però l'endemà en perdia 70.000. Era una
bogeria”, reconeix. Per sort, quan més negre

hora al dia” a “acabar anant a la universitat sen-

pintava el seu futur, en David va anar a parar a

se dormir”.

l'Hospital de Mataró, ja fa dos anys que no juga
i ha refet la seva vida. “Als joves els dic que no
s'acostin a cap sala de jocs o a cap plataforma d'apostes. Al final t'acabes acostumant a
unes xifres de diners molt altes i cada vegada
en necessites més. El joc és com una droga i
et pot destrossar la vida”, explica.
El tractament farmacològic que segueixen
els pacients que han generat una addicció al
joc necessita “del suport psicològic per a ser
efectiu”. Així ho explica el doctor Daniel Garcia
Fuentes, psiquiatre del Gabinet Psicològic de
Mataró. “Normalment quan es produeix un ingrés utilitzem fàrmacs per controlar els símptomes que el pacient experimenta quan no el
deixem jugar. Hi ha una medicació inicial de
desintoxicació i una altra a llarg termini”, exposa
el doctor Garcia Fuentes. “La medicació ansiolítica, les benzodiazepines i els neurolèptics,
se solen usar per mantenir el pacient tranquil i

Doctora Cristina Martínez Viana |

perquè no pateixi l'ansietat derivada del cessament del joc. Després tenim la medicació a
llarg termini, que s'empra per tractar proble-

Quan les apostes esportives es van popularit-

mes de fons del pacient. Quadre depressiu,

zar, l'addicció d'en David es va agreujar. “En 45

psicòtic, maníac, etc”, afegeix.

minuts d'un partit podia guanyar més que en

Però segons el psiquiatre del Gabinet Psicològic

tota una nit de pòquer. M'hi gastava tot el sou,

de Mataró, la clau per rehabilitar una addicció

i vaig començar a demanar préstecs ràpids

al joc online és seguir una teràpia motivacio-

fins a generar un deute de 30.000 euros”, ens
revela el jove. En aquell moment, en David va
ser capaç de deixar el joc i d'eixugar els seus

nal i de canvi d'hàbits. “Una addicció necessita

deutes, però la pèrdua d'un familiar directe

d'un tractament global. Suposa un canvi vital
en la persona, sobretot en les seves prioritats
i valors”, conclou el doctor ■
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Instants
La natura s'expressa,
l'humà la castiga

Els voltants de la Riera de Sant Simó són un
reflex nítid de les posicions contraposades que
la natura i la civilització humana estan adoptant.

16
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Mentre la primera se segueix esforçant per
expressar-se en la seva màxima esplendor,
l'ésser humà no es cansa de maltractar-la.
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Espor
NATACIÓ

Mantenir-se
sobre l'onada
L'equip femení del CN Mataró
afronta una temporada apassionant: la de la consolidació com

Marina Zablith
passa a ser
l'ajudant del
mite Dani Ballart
l'alternativa al totpoderós CN
Sabadell. El Natació defensa el títol
nacional aconseguit el curs passat,
i també s'ha plantejat l'objectiu
de fer-se un nou en competició
europea. Per tal d'afrontar aquest
curs, el club ha apostat per un tàndem únic a la banqueta: l'entrenadora del títol, la brasilera Marina
Zablith, passa a ser l'ajudant del
18
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orts

Escolta les
declaracions del
Dani Ballart

mite Dani Ballart, doble
medallista olímpic i bicampió del món.

Plantilla de garanties
El debut a la lliga del CN
Mataró està previst pel 17
d'octubre a la pista del CN
Rubí. Pel que fa a la plantiS'inicia l'era Ballart |

lla, s'han fet reforços de garanties per cobrir les baixes

de Lorène Dérenty, Laura
Vicente, Brigitta Games i
Irene González. Hi ha quatre cares noves: la portera
Maria Elena Sánchez i la lateral Alejandra Aznar, totes
dues del CN Sant Andreu,
la boia americana Danijela
Jackovich (Drummoyne) i
l'extrem holandesa Vivian
Sevenich (UZSC Utrecht) ■
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Bàsquet

La UE Mataró passa ronda a la LligaCatEBA
Victòria groga en un derbi trepidant contra el Mataró Parc Maresme (79-71), amb
recital ofensiu de Jaume Solé: 27 punts i 5 triples convertits

La UE Mataró atenta a les instruccions del seu entrenador |

Per novena ocasió consecu-

el darrer període, van assecar

79 UE M. GERMANS HOMS

tiva, la UE Mataró Germans
Homs va endur-se el derbi
local contra el Mataró Parc

l'atac rival durant prop de 3

71 M. PARC MARESME

Maresme (79-71). Aquesta
vegada,
el
duel servia per
decidir

l'ac-

cés als quarts
de final de la
Lliga Catalana
EBA. La igual-

minuts (73-61). Jaume Solé,
amb 27 punts i 5 triples, es
va exhibir.

LA UE
MATARÓ ES
VA ENDUR EL
DERBI LOCAL

Arriba la LF2
Després
de
decretar-se la
suspensió de

UEM GERMANS HOMS: Solé (27),
Martínez (-), Viñallonga (-), Rodríguez
(1), Ventura (-), Juanola (19), Traver (16),
Ariño (13), Moreno (-) i López (3).
M. PARC MARESME: Jarque (5),
Barquets (23), Castro (-), Romero (18),
Alzamora (11), Heras (14), Sánchez (-),
Rubio (-) i Gabriel (-).

la primera jornada per motius
sanita-

(dissabte a les 18h), mentre

el matx, però el cert és que

ris, l'Advisòria Maresme i el

tar la pista de la Penya (horari

el Germans Homs va tenir

per confirmar). L'Advisòria està

més capacitat de resposta

Germans Homs UE Mataró
es preparen per debutar

en moments importants.

aquest cap de setmana a la

Arbizu, mentre que el Mataró

Amb un parcial de 7 a 0, els

Germans Homs podrà integrar

grocs van capgirar el marca-

Lliga Femenina 2. Les primeres reben un dels favorits, el

dor al descans (41-39) i, ja en

Snatt's Femení Sant Adrià

tat va marcar

que la UE Mataró ha de visi-

pendent de recuperar Marta

Camila Kirschenbaum en dinàmica d'equip ■

20
ESPORTS V1.indd 20

07/10/2020 17:53:35

Hoquei patins

Pas endavant del CH Mataró a l'OK Lliga (3-3)
El conjunt d'Albert Larrea disposa de clares opcions de victòria a Palafrugell, i torna
amb un empat que suposa el primer punt de la temporada

Primer punt pel CH Mataró |

Si alguna cosa té l'OK Lliga

visitants van anar a remolc

és que cada punt s'ha de

gairebé tot el matx, però

suar. La igualtat en la zona
mitjana de la classificació
és total, i qualsevol equip

mai van deixar d'estar en

té capacitat i talent per imposar-se a tot rival. El pas-

partit. Marc Ollé i Conrad
Xicota van aparèixer per
igualar el marcador cada
cop que el Palafrugell es

sat cap de setmana, el CH
Mataró va certificar el primer punt del curs, empa-

va avançar (2-2). Faltant 3
minuts i escaig, va l'opor-

tant a la pista del Palafrugell

a 3 de Gerard Cusachs, tot
i que Sergi Canet va saber
convertir el 3 a 3 definitiu

(3-3). El bloc d'Albert Larrea
va fer un pas endavant en
relació al seu debut a casa
contra el Voltregà (1-3). Els

tunitat del Mataró amb el 2

3

CH PALAFRUGELL

3

CH MATARÓ

CH PALAFRUGELL: Luzón (-), Viella (-),
Abeal (-), Ceschim (-), Querol (-), Figa
(1), Ramón (-), Aldrich (-), Canet (2) i
Pinsach.
CH MATARÓ: Almerich (-), Grané (-),
Cusachs (1), Lladó (-), Florenza (-),
Carbonell (-), Xicota (1), Cantero (-), Ollé
(1) i Gual (-).

pels locals quasi en el darrer
minut de joc (3-3)

■
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Handbol

El Joventut femení colidera la lliga
Les groc-i-negres remunten un partit que s'havia complicat contra el Castelló (26-20)
i comparteixen lideratge amb el Sant Vicenç

26 JOVENTUT MATARÓ
20 CASTELLÓ
JOVENTUT MATARÓ: : Benktib (-),
Muñoz (11), Verdugo (2), Poo (5), Molins
(2), Murillo (-), M. Muñoz (-), Pérez (-),
Forné (4), Murillo (-), Guevara (-), Jara
(1), Ureña (-), N. Ureña (1) i López (-).
CASTELLÓ: Sánchez (-), Salvadó (1),
Adrián (5), Iclanzan (1), López (5), Sales
(-), Horcajada (2), Cáceres (-), Llamas
(-), Jiménez (-), Chiva (2), Prades (-),
Dumitrescu (4).
El conjunt groc-i-negre colidera la taula del grup 'C' |

La Divisió d'Honor Plata ha
començat amb sensacions
positives pels interessos
del femení del Joventut
Mataró. Després de les
dues primeres jornades, el
conjunt groc-i-negre colidera la taula del grup 'C',
empatat a dos triomfs i 4

punts amb l'Handbol Sant
Vicenç. El debut en competició oficial es va saldar

(26-20). L'espectacular inici

amb un solvent resultat
al camp de l'Associació

gols en total) i el pas enda-

Lleidatana (25-35), i en la
jornada següent es va re-

tre remuntar un marcador

petir victòria, en aquest cas

cial final de 7 a 1 va acabar

a casa contra el Castelló

de trencar el partit

de segon temps protagonitzat per Ona Muñoz (11
vant en defensa va permeinicial advers (5-10). Un par■

Handbol

Empat a
Palautordera
per començar
(26-26)
La Primera Estatal ha iniciat
amb empat pels interessos del
Joventut Mataró. Els mataronins van empatar a la pista del
Palautordera (26-26) liderats en
atac per Vela i Jaume Pujol ■
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Futbol sala

El camí cap al play-off comença el 24 d'octubre
Després de mesos d'incertesa en relació al calendari, el Futsal Aliança Mataró farà el
seu debut a la Segona Divisió 'B' a la pista del Manresa. Es vol repetir el play-off
format per deu equips, i els
tres primers de cada grup
disputaran una segona fase
formada per sis clubs que es
jugaran les dues places per
la promoció d'ascens a nivell
nacional. En la primera fase,
els vermells jugaran contra
CFS Mar Dénia, Indústries
Santa Coloma 'B', Salou,
Natació Sabadell, Manresa,
Barceloneta, Segorbe, Penya
Esplugues i Futsal Lleida. La
La setmana pasada l'alcalde David Bote va rebre l'equip de forma oficial |

setmana passada, la plantilla
va ser rebuda de forma ofi-

El curs passat, l'ascens a

cial per l'alcalde, David Bote,

i enguany el Futsal Aliança

El Mataró formarà part del
subgrup 3B de la categoria
i el seu primer rival serà el

Mataró vol tornar a donar-se

Manresa (24 d'octubre). Cada

resultats aconseguits el curs

l'oportunitat de fer història.

subgrup de Segona 'B' està

2019-2020 ■

Segona va quedar-se a tocar,

i la regidora d'Esports, Bea
Delgado, a causa dels bons

de la Segona Nacional ha
situat el bloc mataroní al
subgrup 2a, al costat de
FS Castelldefels, Eixample
CFS Sala, CD La Concordia,
l'Hospitalet, FS Ripollet,
Penya Esplugues, CN
Caldes i Atlético Mercadal.
El 17 d'octubre es produirà
el debut al camp de l'Hospi. Durant el curs passat,

Futbol sala

Consolidarse a la Divisió
de Plata

l'equip va tancar la lliga
El femení del Futsal Aliança

fora del descens, i l'objec-

Mataró ha iniciat el comp-

tiu d'enguany és repetir

te enrere per debutar. La

permanència i fer créixer

nova configuració de grups

l'equip

■
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Futbol

Torna la lliga, i ho fa amb somriure (0-1)
El Mataró demostra solidesa a Llefià i debuta a la lliga amb un treballat triomf. L'activitat
ofensiva de Gonpi i el compromís tàctic, claus de la victòria

Primer triomf del Mataró a la lliga |

Set mesos després d'experi-

triomf al camp del Llefià (0-1).

clares ocasions de Miki i Gual,

mentar l'última sensació de

L'equip va sortir al verd amb

els visitants van segellar el tri-

competició real, el CE Mataró

una samarreta de suport de-

omf amb una diana de Gonpi

va inaugurar la temporada

dicada a Samu Bayón, lesionat

(72'). Bona estrena mataronina

2020-2021 amb un treballat

de gravetat. Després de dues

a la Primera Catalana ■

Futbol

Futbol

Futbol

La UD Cirera va posar el punt

El Molinos no va poder tenir

El vent va marcar el de-

final a la pretemporada imposant-se per 2 a 4 al camp
del Pla d'en Boet amb gols
de Joel, Baldeh, Izar i Aleix.

una estrena més positiva

but de la Mataronesa a la

a la Segona Catalana. Els

Tercera Catalana. Una erra-

mataronins van tombar el
Lloreda, tot un històric de

da del porter del Santvicentí

Diumenge (12h), la Unió de-

la categoria. Un gol d'Anto-

els de Toni Cortijo (39'), però

buta a la Segona Catalana

ni Martín (71') va servir per

el gran joc aeri visitant va

rebent el filial del Vilassar

desencallar un matx dur (13

conduir el matx a l'empat

de Mar ■

targetes)

al 85 ■

Bon final de
pretemporada
(2-4)

Debut amb
alegria a
Segona (1-0)

■

Empat a ritme
de vent
(1-1)

va permetre Kevin avançar
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Consulta la
cartellera del
Mataró Parc

'La maldición de Bly Manor'
Cinema: Bernat López

El terror no descansa mai, i Netflix tampoc.
Creada per Mike Flanagan, la primera temporada
de 'La maldición de Hill House' es va convertir
l'any passat en un dels hits de la plataforma, pel
que la seva segona temporada no podia fer-se
esperar. Titulada 'La maldición de Bly Manor',
això és tot el que sabem d'ella, per ara.
Data d'estrena i plataforma
Fa temps Netflix va confirmar que la segona
entrega d'aquesta producció veuria la llum el
2020. I el gegant del streaming ha complert.
Concretament s'estrena avui, 9 d'octubre.
Disponible a Netflix.

Sinopsi
La segona temporada es basarà en la novel·la d'Henry
James, 'The Turn of the Screw', de 1898. Aquest nou
lliurament ens presentarà a una jove professora
americana (interpretada per Victòria Pedretti) que
s'encarrega de dos nens, Flora i Miles (Amelie Bea
Smith i Benjamin Evan Ainsworth), que han perdut
als seus pares i als que el seu oncle envia a viure a
una casa de camp. En aquest nou espai, la docent
conviurà amb el cuiner, Owen (Rahul Kohli), la jardinera, Jamie (Amelia Eve), i la mestressa de claus,
la senyora Grose (T'Nia Miller) i és possible que
amb algú més, doncs la jove institutriu començarà
a veure les figures d'un home i una dona al voltant
de la propietat que ningú més sembla identificar... ■
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Nación cautiva
Fa 10 anys, els extraterrestres van
conquistar el planeta dels humans.
Avui un grup de rebels intentarà
recuperar-lo per la força.
Direcció: Rupert Wyatt.
Intèrprets: John Goodman.
109 min.

Black water: Abyss
Un grup d'amics que exploren un
increïble sistema de coves al nord
d'Austràlia es veu amenaçat per
un grup de cocodrils.
Direcció: Andrew Traucki.
Intèrprets: Jessica McNamee.
98 min.

Verano del 85
Les vacances d'estiu acaben de
començar i aquesta història explica com l'Alexis comença a créixer
mentre somia amb la mort.
Direcció: François Ozon.
Intèrprets: Benjamin Voisin.
100 min.

Arzak since 1897
La pel·lícula analitza la transformació de la cuina tradicional cap a la
cuina d'autor a través del restaurant Arzak, un dels millors del món.
Direcció: Asier Altuna.
Protagonistes: Família Arzak.
70 min.

El rey del barrio
Una comèdia semiautobiogràfica
sobre els anys que va passar Pete
Davidson a Staten Island, incloent
la mort del seu pare en el 11-S.
Direcció: Judd Apatow.
Intèrprets: Pete Davidson.
136 min.

The vigil
Després d'acceptar convertir-se
en Shomer nocturn, un jove que
acaba de perdre la seva fe descobreix que la casa on exerceix de
guaita amaga un terrorífic secret.
Direcció: Keith Thomas.
Intèrprets: Fred Melamed.
88 min.
27
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A

genda
Benvingut a casa, Hache!
L'Alícia Molina explica les aventures de l'Hache, un petit gos
que viu al mas can Taps. Té la panxa rodona com una ba-cona,
la llengua molla com una tolla, els ulls de mel per fer xep-xep
i les orelles dansaires que fan clinc-clinc. El voleu conèixer?
Viu al mas can Taps i ha conegut el Sol mandrós, la cuca
Piluca, el cargol Oriol… i una cosa que no pot atra-par mai, la
cua Lua. L’ajudem a aconseguir-ho? Activitat re-comanada
per a infants d’1 a 3 anys. Amb inscripció prèvia.
Dimarts 13 de octubre / 17:30h biblioteca Pompeu Fabra
Alícia Molina | Fot. Cultura Mataró

TEATRE I DANSA

comèdia agre que ens ensenya,
com si fos un mirall, el dimoni que

UN DÉU SALVATGE

tots porten dins. Enric Lucena,
que ja ha estat al capdavant de

10 i 17 d'octubre a les 21h 11,
12 i 18 d'octubre a les 18h
Sala Cabanyes
Entrada: 12 euros

muntatges com “Accident”, “La
ratera”, “Romeu i Julieta”, “Tots
els nens juguen seriosament” o
“El llop sempre serà el dolent si
només escoltem la Caputxeta”,

Dos matrimonis es troben a casa
d'un d'ells per parlar sobre la baralla que han tingut els seus fills
al parc. El que semblaria una xerrada amistosa i pacífica entre els

és l’encarregat de dirigir aquest
quatre es va enverinant mica en
mica i la racionalitat i les bo-nes

text de Yasmina Reza. Reza va

maneres s'aniran perdent amb l'ex-

i, l’any següent, es va estrenar al
Théâtre Antoine de París.

cusa d'anar xerrant dels fills. Una

publicar “Un Déu Salvatge” el 2007
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Mataró: de Mancos
a Djembereng

Més detalls
aquí

Paisatge sonor d'una ciutat
L'exposició «Mataró: de Mancos a
Djembereng» és una experiència de descoberta sonora de la ciutat, que sorgeix
de la voluntat d’explorar el patrimoni sonor
mataroní i d’aproximar-nos a la diversitat
que escoltem i compartim.
Una diversitat cultural, social, religiosa i identitària, que s’exerceix a l’escola, al mercat,
a la biblioteca, al tren o al cementiri. Una
diversitat de modes de viure i d’històries
personals que volem compartir i fer presents
al museu.
Al llarg dels darrers cinc anys, els membres
de l’associació Mapasonor han realitzat enregistraments de l’entorn sonor mataroní,

INFANTIL I JUVENIL
L'HORA DEL CONTE:
Dimarts 13 a les 18h
Biblioteca Pompeu Fabre
Sessions de narracions d’un conte adreçades al públic infantil,

mitjançant el treball de camp i la pràctica
de l’escolta profunda. I, al mateix temps,
han recollit els relats de diverses persones
que viuen a la ciutat, tenint en compte el
seu testimoni i la seva oralitat. Uns relats
que s'estenen de Mataró al poblet peruà de
Mancos fins al senegalès de Djembereng.
CAN MARFÀ GÈNERE DE PUNT.
MUSEU DE MATARÓ
Ptge. de Can Marfà, 1
Del 9 d'octubre de 2020 a l'11 d'abril de
2021
Horaris de visita: Dijous i divendres de 17
a 20 h. Dissabtes d'11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius d'11 a 14 h.

cada dimarts a les 18h. En dates

Sessions de narracions d’un

asse-nyalades s’organitzen ses-

conte adreçades al públic in-

sions especials, amb escenifica-

fantil, cada dimecres a les 6

cions, titelles o música a càrrec

de la tarda. En dates asse-

d’alguna companyia professional.

nyalades s’organitzen sessions es-pecials, amb esceni-

L'HORA DEL CONTE:
Dimecres 14 a les 18h
Biblioteca Antoni Comas

ficacions, titelles o música
a càrrec d’alguna companyia
professional.
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CLUB GOMET BLAU:
Dimecres 14 a les 18h
Biblioteca Antoni Comas
El Club Gomet Blau és una tertúlia infantil, on els participants
es reuneixen setmanalment
d’octubre a juny, els dimecres
de 6 a 7 de la tarda. S’adreça
a nens i nenes a partir de 5-6
anys. L’objectiu del Club és potenciar la capacitat i comprensió lectora mitjançant lectures
en veu alta de contes en lletra
lligada i de pal.
CLUB GOMET VERMELL:
Dijous 15 a les 18h Biblioteca
Antoni Comas
L’objectiu del Club gomet ver-

Vil·la romana de
Torre Llauder
Visita guiada a les restes d’una vil·la romana del segle I
dC que va pertànyer al territori de la ciutat romana d’Iluro.
Observació de com era la vil-la que s'ha conservat i passeig
per les dependències decorades amb esplèndids mosaics
de colors. La vil·la va ser descoberta l’any 1961 per l'arqueòleg Marià Ribas i el 1964 va ser declarada bé cultural
d’interès nacional. L’any 1980 es va construir l’equipament
que mostra les restes arqueològiques museïtzades del
sector residencial de la vil·la. Actualment els treballs
arqueològics se centren en l’excavació i documentació
del jaciment i en la conservació i restauració de les restes
visitables, especialment dels mosaics.
Dissabte 17 de octubre / 12 h
Clos arqueològic Torre Llauder
Activitat gratuïta
Aforament limitat 25 persones
Cal cita prèvia (93 741 29 30 /
educacultura@ajmataro.cat).

Coneix
la Vil·la
romana
aquí

mell és potenciar la capacitat i
comprensió lectora mitjançant
lectures en veu alta de contes
destinats a edats compreses
entre 7-10 anys.
XERRADES I LLIBRES
LITERATURA FRANCESA:
Dimarts 13 a les 19h
Dòria Llibres
La llibreria Dòria Llibres et convida al seu club de lectura, ano-

Vil·la romana |

menat 'Literatura francesa'.
Conduït per Glòria Farrés, les

L'ART DE FER CAMÍ:

sessions giren al voltant de tres
obres: 'Viatge al fons de la nit',

Villalobos, les sessions giren al
voltant de tres obres: 'Caminar',

de L.F.Céline, 'La vida al davant',

Dimecres 14 a les 19h
Dòria Llibres

de Romain Gary, i 'Els anys', d'An-

La llibreria Dòria Llibres et con-

de Henry Thoreau, 'La passejada', de Robert Walser, i 'Una
altra vida, encara', de Theodor

nie Ernaux. Grup de màxim 10
persones. 30 euros 1 sessió al
més durant tres mesos.

vida al seu club de lectura, ano-

Kallifatides. Grup de màxim 10

menat 'Petits plaers lectors, l'art

persones. 30 euros 1 sessió al

de fer camí'. Conduït per Helena

més durant tres mesos.
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VÉNS A LA TERTÚLIA?
Dimecres

14

a

les 19h

Biblioteca Antoni Comas
Trobada mensual, cada segon
dimecres de mes a les 7 de la
tarda, per debatre i intercanviar
sensacions i punts de vista sobre un llibre o autor d’interès.
EXPOSICIONS
COM [EN PRESENT
D'INDICATIU]:
Del 26 de setembre
de 2020 al 3 de gener
de 2021 Cita prèvia a:
www.recintes.cat/mataro
Mostra de més d'una vintena
de mirades d'artistes al poema
d'Enric Casasses del qual l'exposició n'ha adoptat el nom.
Trobarem sis períodes diferents amb l'obra de di-versos
artistes, amb accions con-cretes que s'aniran enregistant.
a les sales d'exposicions de
Can Palauet.
LOCUS AMOENUS. ESPAIS
DIGITALS HABITABLES I
CONTRA-NORMATIUS
Espai M|A|C de les Sales
d'ex-posicions de Can
Palauet

Mataró, capital del
gènere de punt i espai de
reserva de col·leccions
Visita guiada a les sales d'exposició permanent de Can Marfà,
que desenvolupa el tercer eix del programa expositiu del
Museu de Mataró relacionat amb la història de la ciutat:
Mataró, capital del gènere de punt. La visita proposa un
recorregut que ens acosta al procés de fabricació del teixit
de punt i l'evolució històrica d'aquesta indústria, que ha
esdevingut la de referència de la capital del Maresme. La
mostra presenta una acurada selecció d'objectes de diferent
tipologia i cronologia: maquinària, indumentària, imatges
i documents, procedents de la col·lecció de la Fundació
Jaume Vilaseca, que han estat documentats i restaurats
amb l'objectiu de donar valor a un dels fons més importants
d'Europa en la seva especialitat, i un patrimoni cultural molt
representatiu de la història contemporània de la ciutat de
Mataró. L’espai de reserva visitable, recentment inaugurat
a la segona planta, també s'inclou a la visita. Aquest àmbit
ens apropa al coneixement del producte de gènere de punt,
a partir d'una acurada selecció de peces de la col·lecció.
Dissabte 17 de octubre / 18 h
Can Marfà Gènere de Punt. Museu de Mataró Aforament
limitat 15 persones / Cal cita prèvia
(93 741 29 30 / educacultura@ajmataro.cat).
Mataró, capital del gènere de punt i espai de reserva de col·leccions |

Del 19 de setembre al 25 d'octubre
Mostra sobre els espais digitals construïts per creadores jo-

polítics i filosòfics amb un mar-

ves que a través de mems, foto-

cat caràcter subversiu.

muntatges i utilitzant l’hu-mor,
la ironia, els neons, els filtres i
els emojis articulen discursos

LÚA CODERCH | OBRES
ELS DIPÒSITS

Can Palauet + Can Serra.
Museu de Mataró
Del 17 d'octubre de 2020 a
al 3 de gener de 2021
'Obres els dipòsits' és un
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Tarannàs.
El paper
3a edició d'aquesta mostra
col·lectiva, enguany centrada
en el paper com a protagonista de l'obra artística. Amb
la participació de Tamara
Ablameiko, Albert Alís,
Carmen Chofre, Ana García
Pérez, Sabine Finkenauer,
Marta Lafuente, María Lería,
Alberto Romero Gil, Javito
Ruiz Pérez, Bego Tarrades i
David Vergés.
La Destil·leria
Del 26 de setembre
al 21 d'octubre

projecte que vol activar les col·
leccions històriques dels museus,

CAPUT AUT NAVIS.
A CARA O CREU

fomentant el diàleg entre la cre-

25 d'octubre
Exposició elaborada amb motiu
del 50 de l'inici de la Fundació

ativi-tat artística contemporània

Can Serra Història de la

Vicente Ferrer a l'Índia. Hi troba-

i els fons museístics, especial-

Ciutat. Museu de Mataró Fins

rem un recorregut pel temps i les

ment, aquells que estan als ma-

al 22 de novembre

gatzems, ocults per a la majoria.

Una exposició que fa un recorre-

accions i èxits del treball tan important que s'ha dut a terme.

gut pel món del joc a l'antiguitat.
JORDI ARENAS.
MIRADES POLIÈDRIQUES

A través de les mostres materials,

COL·LECTIVA SANT LLUC

ens convidaran a jugar i conèixer

2020

una part interessant de la nosCa
l'Arenas
Centre
d'Art. Museu de Mataró
Fins al 28 de febrer de 2021

tra història: com es jugava en el
temps dels ibers i dels romans?

Exposició amb motiu del cente-

VIATGE A LA CIUTAT DE

Exposició col·lectiva de tardor que

nari del naixement de l'artista. És

L'INFINIT

inaugura tradicionalment la tem-

una múltiple revisió de la seva
trajectòria: com a docent, com
a artista, com a músic, ...

Ateneu de la Fundació
Iluro De l'1 d'octubre al 8
de novembre

porada artística. L'artista convidat/
Ateneu de la Fundació
Iluro Del 30 de setembre al

homenatjat aquest any és l'escultor Josep Maria Gomis Poquet.
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1990-1999.
Col·lecció
Bassat d'art
contemporani
de Catalunya
Tria de setanta-vuit obres de
quinze artistes realitza-des
durant la dècada dels anys
90, provinents de la Col·lecció
Bassat.
Nau Gaudí.
Fins al 10 de gener de 2021

Coneix la
Col·lecció
Bassat aquí

LIGHTING FROM THE DARK-

MATARÓ, CAPITAL

NESS. PERE ANGLADA

GÈNERE DE PUNT

DEL

mostren el passat, present i futur de la ciutat. Hi trobareu una
aproximació al passat romà de

Can Marfà Gènere de Punt.
Museu de Mataró

Mataró i un recorregut per la
història de la ciutat des dels

Recorregut per una història

temps medievals i moderns

Horaris:

tèxtil de la ciutat. La mostra

fins a l’actualitat.

Dilluns, dimarts i dijous de

proposa una reflexió amb la

9 a 13h. Dijous, divendres i

perspectiva del temps sobre

dissabtes de 18.30 a 20.30h

els esdeveni-ments del passat i

i diumenges d’11.30 a 13.30h.

els reptes del present i el futur.

Col·legi d'Aparelladors. Del 18
de setembre a l'11 d'octubre

CARME REY. RECERQUES
Sala Sant Lluc del Casal
l'Aliança
Del 25 de setembre
al 18 d'octubre
Olis i obra recent de l'artista.

ILURO, CIUTAT ROMANA + MATARÓ, CIUTAT
MEDITERRÀNIA

ÀREA DE RESERVA DE LES
COL·LECCIONS TÈXTILS
Can Marfà Gènere de Punt.
Museu de Mataró
Àrea visitable de col·leccions
d’indumentària, instruments científics i maquinària de petita

Can Serra Història de la
Ciutat. Museu de Mataró

i mitjana dimensió. Hi ha una

Exposicions del Museu que

anys 1960 a 1980.

selecció de peces de roba dels
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Cultura
Ajornament i suspensió de tots
els concerts de la Sala Clap
Cultura: Bernat López

setembre. Des de l'organització s'han adonat que les

temporada i que retornarà

la Sala Clap recuperar la normalitat i reprendre l'agenda

restriccions sanitàries fan

nudes de totes les actuacions

prevista. La sala no podrà tirar

suspeses. Si els usuaris van

La idea era realitzar una pau-

incompatible la possibilitat
de realitzar cap dels esdeveniments que la Sala Clap
havia d'acollir.

sa i reorganitzar els esdeve-

En un comunicat, Clap ha

niments previstos en època

fet oficial que suspèn i apla-

de confinament a partir del

ça tots els concerts de la

El context sanitari impedeix a

endavant els concerts previstos per aquesta temporada.

ESTUDIANT LA REOBERTURA
L'anunci de la Generalitat donant permís a l'oci nocturn
de Catalunya a reobrir les seves portes amb condicions
ha dut la Sala Clap a començar a estudiar la situació
per a una possible reobertura de portes. Segons la
nova normativa, l'aforament haurà de ser del 50%,
no es podrà ballar i hi haurà taules i cadires a la pista.

l'import de les entrades ve-

adquirir els tiquets a través de
Codetickets, la devolució serà
automàtica. Si les entrades
es van adquirir a través d'un
altre canal, caldrà demanar
la devolució.
Els concerts de Pachawa
Sound i Relat, 31 FAM, The
Tyets i Sr. Chen, i Ferran Palau
i Núria Graham no es podran
dur a terme com estava previst. D'altra banda, s'intentarà trobar una nova data per
Fernando Costa i l'únic que es
manté és el del grup Blaumut
(22 de gener). ■
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'Mirades tankades',
primer poemari de Cinto Amat
Cultura: Bernat López

Cinto Amat presentava el passat dissabte l'obra ‘Mirades
tankades’, el seu primer llibre.
L'advocat mataroní, acompanyat per la filòloga i professora de Llengua i Literatura
Catalana Roser Trilla i pel mestre Benet Amat, va formalitzar el seu debut com a autor
en un acte celebrat al Col·legi
d'Aparelladors de Mataró.
'Mirades tankades' és un poe-

Moment de la presentació del poemari de Cinto Amat |

mari que inclou tankes pròpies

La tanka neix en la litera-

poètica d’origen japonès de

- antigues i de més recents -

tura catalana en la primera

només cinc versos. parlen

amb un denominador comú:

meitat del segle XX de la

principalment de la vida hu-

la seva capacitat de condensar

mà del noucentista Carles

mana, tot allò vinculat als

i de conservar la seva mirada
com a poeta.

Riba, qui en fou un gran au-

sentiments de l'ésser humà

tor. Una tanka és una forma

i la natura

La Col·lectiva Sant Lluc
reactiva l'activitat artística

■

Gaudeix
de la
presentació
col·lectiva
aquí

Cultura: Bernat López

La Col·lectiva Sant Lluc per
l’Art inaugura el calendari
artístic de l'associació amb
una mostra exhibida a l'Ateneu de la Fundació Iluro de
Mataró. L'exposició es podrà
veure fins al 8 de novembre.
Aquest any l'artista convidat
és Josep Maria Gomis, re-

Mostra exhibida a l'Ateneu de la Fundació Iluro |

centment traspassat. L'obra

recursos adquirits tant per es-

Les seves obres són explícites,

escultòrica de Gomis venia

tudis com per mètodes d’au-

precedida d’un domini extra-

to-aprenentatge. Comunicar

fins a un cert punt, i connecten directament amb la part

ordinari del dibuix al natural,

sentiments i passions era el
seu punt fort.

enriquit amb tota una sèrie de

emotiva del públic amant de
l'art ■
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Dinàmics

Conferència
de Marc
Martinell,
CEO de
l'empresa

Minoryx llicencia el seu fàrmac a la Xina
per 66 milions d'euros
Dinàmics: Bernat López

Minoryx Therapeutics, em-

(X-ALD) a la Xina, Hong Kong

presa biotecnològica amb seu

i Macau.

al TecnoCampus de Mataró,

Es tracta d'una important no-

ha signat un acord de llicèn-

tícia, ja que actualment no

cia exclusiva amb la compa-

genèric de leriglitazona, té

nyia farmacèutica Sperogenix

hi ha tractament disponible
per a la X-ALD. L'acord sig-

Therapeutics per desenvo-

nat dictamina que Minoryx

lupar i comercialitzar la leriglitazona com a tractament
per a l'adrenoleucodistròfia

rebrà un pagament inicial i

inflamatori i neuroprotector. La firma està acabant

retribucions per fites de comercialització de fins a 66

milions d'euros, a més de
royalties sobre les vendes
netes anuals.
El fàrmac, que porta el nom
un efecte antioxidant, anti-

els estudis clínics per comprovar la seva eficàcia amb
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Minoryx
Therapeutics
té la seu al
TecnoCampus
de Mataró
i una filial
a Bèlgica.
Compta amb
25 treballadors,
18 d'ells a
casa nostra.
Marc Martinell,
cofundador i CEO
de Minoryx |

l'adrenoleucodistròfia lligada

per Minoryx: “Una fita im-

al cromosoma X (X-ALD), una

portant que posa en re-

malaltia neurodegenerativa
minoritària que no té tracta-

lleu el potencial de la leriglitazona per abordar una

ment i que provoca la mort en

gran necessitat mèdica no

uns 4 anys després de l'apari-

satisfeta”.

mort en uns 4
anys després de
l'aparició dels
símptomes.
El fundador i conseller de-

ció dels símptomes. El fàrmac

legat de la biotec explica

de Minoryx ha estat recone-

que Minoryx està realitzant

gut com a medicament orfe.
Marc Martinell, cofundador
i CEO de Minoryx, posa en
valor que “Sperogenix és una
companyia amb una gran experiència i capacitats en el
camp de les malalties rares
a la Xina, el que ens fa tenir
una gran confiança en la nostra col·laboració”.
Martinell també remarca
que aquesta és la primera llicència aconseguida

El fàrmac es
vol destinar a
tractar l'adrenoleucodistròfia,
una malaltia
neurodegenerativa
minoritària que
no té tractament
i que provoca la

els assajos de fase 2-3 a la
UE i als Estats Units amb
pacients adults, dels que
preveu tenir els resultats a
la tardor. Fundada el 2011,
Minoryx Therapeutics té
la seu al TecnoCampus de
Mataró i una filial a Bèlgica.
Compta amb 25 treballadors, 18 d'ells a casa nostra, i fins ara ha aconseguit
una inversió de més de 50
milions d'euros ■
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ADRENOLEUCODISTRÒFIA LLIGADA AL CROMOSOMA X:
A quines parts de l'organisme afecta? És una síndrome neurometabòlica i neurodegenerativa fatal, que afecta el sistema nerviós i provoca insuficiència de la glàndula
suprarenal, entre altres.
Tipus d'herència: Afecta sobretot els homes, encara que algunes dones portadores
poden tenir formes més lleus de la malaltia.
Prevalença: Afecta 1 de cada 17.000-20.000 barons.
Edat en què acostuma a manifestar-se: La forma adulta o adrenomieloneuropatia es
manifesta a partir dels 20 anys i té una evolució lenta i progressiva, amb afectació
motora de les extremitats inferiors, afectació de nervis perifèrics, motora i sensitiva,
amb rigidesa i espasmes musculars. És incapacitant i els afectats necessiten cadira
de rodes. També afecta la majoria de dones portadores. El component inflamatori
de la substància blanca cerebral és baix o absent. La forma de la infantesa, o cerebral
desmielinitzant, comença entre els 5 i els 12 anys i és d'evolució ràpida -uns dos anys
fins a la mort- amb desmielinització cerebral amb un fort component inflamatori.
Tractament: No existeix tractament eficaç a hores d'ara per a la forma adulta o adrenomieloneuropatia. Per a la forma desmielinitzant de la infantesa es pot fer un trasplantament de medul·la òssia d'un donant compatible, sempre abans de l'aparició
dels símptomes, i amb el risc de mortalitat d'aquest tipus d'intervencions.
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Salut
El TecnoCampus impulsarà projectes
emprenedors i d'investigació en salut
Salut: Bernat López

posicionament territorial,
el suport en el desenvolu-

realitzar assajos clínics.

i el Consorci Sanitari del
Maresme han signat un acord

pament de programes em-

de la docència es preveu la

per impulsar projectes em-

prenedors impulsats per les

creació d'una càtedra uni-

prenedors de recerca i en

dues entitats i la col·laboració

versitària de titularitat com-

l'àmbit de la salut. Aquesta

amb les 'start-ups' i empre-

aliança busca fomentar la
col·laboració en recerca i

ses del 'hub' en salut del

partida, destinada a la millora del desenvolupament

El TecnoCampus de Mataró

D'altra banda, en el sector

TecnoCampus.
En aquest moment ja s'es-

econòmic i social del secMataró. El Consorci Sanitari

vinculades al territori.

tà treballant en la definició dels protocols per
possibilitar a les 'start-

En el conveni signat s'esta-

ups' del TecnoCampus l'ús

en l'àmbit de la docència i

bleixen diferents àmbits de

d'equipaments i recursos
del Consorci Sanitari per

les pràctiques dels diferents

emprenedoria entre investigadors del consorci, així com
les start-ups i les universitats

col·laboració: la millora del

tor de la salut a la ciutat de
del Maresme i la universitat
ja col·laboraven prèviament

graus universitaris ■
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La Fundació Hospital de Sant Jaume
i Santa Magdalena rep la Creu Sant Jordi
Salut: Bernat López

La Generalitat de Catalunya

Actualment, la Fundació

l'acted'entrega de la Creu

ha atorgat la Creu Sant Jordi

Hospital és un instrument

Sant Jordi que celebrat al

a la Fundació Hospital Sant

estratègic per a comple-

Palau de la Generalitat.

Jaume i Santa Magdalena,
una entitat sense afany de

mentar la cartera de serveis

L'entrega de la Creu de Sant

públics en coordinació amb

Jordi a la Fundació Sant

lucre que amb 375 anys

els agents de salut i ben-

Jaume i Santa Magdalena

d'història és una de les més

estar social de la ciutat i la

li reconeix la contribució a la

antigues de la ciutat i una

comarca, prova d'això és

salut i al benestar social co-

de les fundacions amb més

l'activació de programes de

munitari, amb la perspectiva

història del país.

voluntariat i de gestió del

d'una llarguíssima tradició
de gairebé quatre segles.

dol que han posat en marxa
durant la crisi de la Covid-19.

Els orígens de
la Fundació es
remunten a l'any
1644

L'alcalde i president de la
Fundació Sant Jaume i Santa

L'origen: segle XVII
Els orígens de la Fundació

Magdalena, David Bote,
acompanyat pel director
de la Fundació Hospital,

Hospital de Sant Jaume i

Jordi Vilana, van assistir a

del testament del Mossèn

de Santa Magdalena es remunten a l'any 1644 a partir
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L'alcalde, David Bote, i el director de la Fundació, Jordi Vilana, van recollir la Creu de Sant Jordi |

Jaume Sala, que va deixar

entitats més antigues de la

línies de treball que ja teni-

els recursos per atendre als

ciutat de Mataró i una de les

en però que s'han modulat

ciutadans més necessitats

Fundacions amb més histò-

per donar atenció específica

des del punt de vista social

ria del país. Durant la crisi de

i sanitari. En conseqüència,

la Covid-19, aquesta entitat

a la nova situació: programa de voluntaris i gestió i

la Fundació és una de les

ha posat en marxa diverses

acompanyament en el dol ■
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Mossegar-se les ungles
L'índex d'èxit en la disminució o desaparició d'aquesta mania
depèn en un alt percentatge que el nen vulgui abandonar-la.

Salut: Consumer-eroski.com / amic.cat

És una mania comuna i tan di-

dels riscos per a la seva sa-

aconseguit, i després de re-

fícil d'erradicar que, en molts

lut que comporta mantenir

forçar el seu esforç, avançar-li

casos, es manté en l'edat

aquesta mania: Les ungles són

perquè l'intenti amb dos i així

adulta. Algunes actuacions

una part del cos que està ex-

recomanables són:
• Explicar-li al nen els avan-

posat tot el dia a la brutícia del

successivament.
• Identificar amb ell els mo-

que toquem i mossegar-les
pot provocar infeccions.

ments en què tendeix a mos-

tatges de tenir les ungles ben
cuidades: No surten padras-

• Buscar la motivació del

un mètode perquè les man-

tres que després fan mal, ni
es deformen els dits. Les te-

tingui fora de perill. Per exem-

ves mans tenen una aparen-

nen perquè, si ell no vol deixar de fer-ho, serà difícil que
l'aconseguim.

ça neta, cuidada i endreçada.

• Demanar-li que es deixi créi-

substància amarga que ho

• Proporcionar-li informació

xer una ungla. Una vegada

recordi ■

segar-se les ungles i donar-li

ple, posar tiretes en les ungles o untar-les amb alguna
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Com evitar el mal d'esquena en nens
quan porten la motxilla de l'escola
En la mesura del possible utilitzarem motxilles amb rodes amb nansa
regulable segons l'altura.

Salut: paresinens.cat / amic.cat

De tots és sabut que nens,

Per evitar que els nens pren-

Utilitza motxilles amb cintes

nenes i adolescents que dià-

amples i encoixinades que si-

riament van a classe, porten

guin mal, les normes que
s’han de seguir a l’hora de

més pes que el recomanable

portar la motxilla són:

servir les dues nanses, perquè

a les seves motxilles. Hi ha

Evitarem portar pes innecessari. No cal portar tots

guin còmodes, sempre farem

que per evitar lesions d'esquena, no s'ha de carregar

els llibres de l'escola a casa

el pes es distribueixi millor.
Si han d'aixecar la motxilla,
ensenya'ls a carregar-la so-

i de casa a l'escola i deixa-

bre una taula i posar-la a l'es-

més d'un 10% del pes cor-

rem a l'aula el que no sigui
imprescindible.

quena des de la taula sense

poral. Un pes que, per descomptat, no es compleix i

Els llibres més pesats han

gui a terra, s'han d'ajupir do-

que pot desencadenar mal
d’esquena.

d'estar a la part més propera a l'esquena.

blegant els genolls, mai fent

una norma universal que diu

ajupir-se. En el cas que esti-

força amb l'esquena ■
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ILURO | Llar

Llar
Domòtica: estalviar energia a l'abast de tots
Un cop optimitzat, coneixes millor el teu perfil de consum energètic i pots buscar la
companyia amb la tarifa que s'adapti més a les teves necessitats.

Llar: ecoesmas.com / amic.cat

La domòtica és el conjunt

mòbils, ha aconseguit un

manera, pots adaptar la po-

de tecnologies que perme-

desenvolupament que la fa

tència a la situació lumíni-

ten una gestió més efici-

assequible amb opcions per

ca, per a aprofitar la llum

ent de l'energia en la llar;

a tota mena d'habitatges i
per a totes les butxaques.

solar o desplegar els ten-

és a dir, aconsegueix que
el nostre habitatge faci un

El principal avantatge de la

consum òptim de la clima-

domòtica és que pot moni-

la radiació solar és excessiva. I per descomptat, és

tització, la llum o el gas i,
per tant, sigui possible re-

possible apagar de manera

duir el cost de les factu-

torar el consum energètic
i gestionar de manera eficaç els subministraments,

res. Actualment el sector

aprofitant sempre els recur-

temperatura o l'estat del

de la domòtica, gràcies a

sos naturals com la llum i

les apps i els dispositius

la radiació solar. D'aquesta

sistema de climatització o
calefacció ■

dals automàticament quan

telemàtica els aparells que
estan encesos i canviar la
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Decorar una cuina rústica
Llar: casaycolor.com / amic.cat

Quan ens referim a una cuina

que té un aire campestre. Si

rústica, ens referim a aquella

el nostre objectiu és plasmar

afegeixen història. El revestiment de les parets pot ser

la bellesa i frescor del camp

de maó vist, fusta, pedra o

en la nostra cuina, haurem

pintura en tonalitats clares

de centrar la nostra atenció

o colors terra. També poden

en les característiques dis-

utilitzar-se pàtines de pig-

tintives d'aquest. La fusta es

ments naturals si desitges

converteix en la protagonista

simular el pas del temps.

absoluta, el cuir afegeix caràcter als entapissats, la lla-

El mobiliari pel qual hauri-

na representa el treball ar-

es d'optar inclou prestatgeries, armaris de rebost,

tesanal i els metalls rovellats

armaris, taules i cadires de
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fusta. Materials resistents i

material característic d'esto-

grises, pintures en colors

poc treballats.

valles i tovallons. Els tapis-

pastís i fins i tot tonalitats

Afegeixen valor decoratiu

sos de llana d'ovella filada

intenses i fosques. Afegeixen

els mobles antics i restau-

i treballada artesanalment

calidesa els vermells desgas-

rats, amb molts calaixos. Les

tats i verds, principalment

portes poden ser de fusta re-

sumen encant a les parets.
Per al terra són comuns les

ciclada, i millor encara amb

catifes de fibres vegetals,

paret. Respecte de l'aixete-

maia o tela de filferro com a

com ara el bambú, el sisal

ria i els accessoris murals es

alternativa al vidre.

o el jute. Els colors caracte-

recorre usualment al llau-

Els entapissats, catifes i

rístics de l'estil rústic són fo-

tó. Recordi que una cuina

les teles haurien de reflec-

namentalment els marrons o

rústica d’antany incorpora

tir naturalitat i senzillesa.
L'entapissat de cuir és el

sorres, colors molt acollidors

elements d'elaboració arte-

i naturals. Però per a gene-

més utilitzat per a les cadi-

rar un contrast entre la fusta

res mentre que el cotó és el

poden utilitzar-se tonalitats

sanal com ara quadres, canelobres, objectes en ferro
i ornaments de ceràmica ■

utilitzats per a destacar una
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Decorar amb coixins de colors variats
Llar: casaycolor.com / amic.cat

combinació. Sobre aquesta

gammes blavoses (clars i
foscos) o colors naturals (xo-

comoditat durant el descans.

base, els colors destacaran
transformant-se en el punt
focal de l'es-

Per a fer que l'ambient es

pai. És im-

vegi més animat i informal,

portant tam-

millor combinar-los en diver-

bé combinar
amb la resta

Els coixins són un element
que fa un espai més acollidor i càlid, a més de brindar

sos colors. Un punt important per donar protagonisme al color és usar un fons
neutre. Per exemple si decorem la sala, és millor si el

de la decora-

colata, beix, sorra, canyella)

Dóna
protagonisme
combinant
diversos colors

fent d'aquesta manera un
ambient més
càlid i natural. Si desitges quelcom

ció com a catifes, cortines,

més primaveral, usa tona-

parets i quadres. Les combi-

litats florals (rosa, vermell,

nacions poden ser moltíssi-

magenta, lavanda, rosella,

sofà és blanc, beix o gris, per

mes. Algunes idees de tona-

taronges...). Tot dependrà

a poder canviar les tonalitats

litats serien en colors cítrics

dels teus gustos i creativi-

sense por de crear una mala

(groc, taronja, verd, rosa),

tat ■
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Jardins verticals, una opció verda
per a exteriors i interiors
Llar: casaycolor.com / amic.cat

No sempre hi ha espai suficient a casa per a tenir el jardí
que volem, per això els jardins verticals són una excel·
lent alternativa. Aquest tipus
de jardí contempla des d'un
simple conjunt de tests, sacs
o malles especials que s'adhereixen a la paret fins a panells conformats per palets
de fusta. Se'ls pot mantenir

balcons i terrasses, els jar-

poden purificar l'aire i regular

manualment o per mitjà d'un

dins verticals poden també

la temperatura ambiental.

sistema de reg automàtic,

col·locar-se en interiors, cre-

Amb la suficient llum i un

el qual facilita molt la feina.

ant una atmosfera especial

correcte manteniment, es

Si bé són més comuns en

donant el toc únic que no

pot posar tota mena de plan-

dóna un element artificial. A

tes: des d’ornamentals (amb

més del seu aspecte, humitegen l'aire, sent beneficiós

o sense flor), fins a plantes
aromàtiques i comestibles.

sobretot en zones de climes

Es poden crear dissenys

secs. I si a més, la grandària
del jardí és prou bona i tenim les plantes adequades,

únics, passant de ser un ob-

Als jardins
verticals es pot
posar tota mena
de plantes

jecte decoratiu a una obra
d'art vivent ■
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Motor

Vídeo del
test del
Hyundai
Ioniq

La recepta de l’èxit del Hyundai Ioniq
La seva excel·lent seguretat, assequibilitat i la seva eficiència excel·lent,
són la recepta de l’èxit del Hyundai IONIQ
Motor: ciutatdelmotor.com

El Hyundai IONIQ va ser el

propietat i per la seva excel·
lent disseny.

combustible, però els que

primer vehicle de l’món dis·
ponible amb tres sistemes de

Com a primer cotxe de l’món

són els elements relacionats

propulsió electrificats: híbrid,

disponible amb tres sistemes

amb l’experiència de con·

híbrid endollable i elèctric.

de propulsió electrificats, el

ducció: en concret, la seva

Va ser presentat per primera

IONIQ va representar un

paquet de seguretat de pri·

vegada al 2016 i actualitzat

gran desenvolupament en

mera categoria, la seva excel·

al 2019.

lent relació qualitat-preu, el

tantment per la seva classifi·

el camp de l’electro-mobi·
litat. És cert que la gamma
de trens motrius de l’IONIQ
representa un estalvi signi·

cació de seguretat de 5 estre·

ficatiu tant en les emissions

Una classificació de segu-

lles, pel seu cost assequible de

de CO2 com en els costos de

retat NCAP de 5 estrelles

Des del seu llançament, el
IONIQ ha estat premiat cons·

han rebut els majors elogis

seu aclamat disseny i la seva
extraordinària eficiència.
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Després del seu llançament

les tres variants de tren mo-

el 2016, el Hyundai IONIQ va

triu classificades entre les

Guanyador de el premi:
El assequible cost de

rebre immediatament una

millors de la seva classe. Una

propietat de l’IONIQ

qualificació de 5 estrelles

llarga llista de característi-

EurotaxGlass, CAP, Auto

Euro NCAP, la major pun-

ques de seguretat activa es-

Bild i Schwacke han elo-

tuació possible.
En 2019 va rebre de nou les

tàndard, set coixins de seguretat diferents, inclòs un

giat el model Hyundai

millors puntuacions, des-

innovador coixí de seguretat

IONIQ per la seva capacitat de conservar gran part

prés d’una actualització del

per al conductor, així com

del seu valor original any

producte.
El model va ser elogiat per

una forta estructura d’absor-

rere any, i va ser nomenat

ció d’impactes van contribuir

“Value Champion” per Acte

protegir els seus ocupants i

a les excel·lents valoracions

Bild i Schwacke dos anys

als vianants per igual, amb

de el model.

seguits

■
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Tipus de carregadors per a cotxes
elèctrics i híbrids endollables
Motor: ciutatdelmotor.com

Els diferents tipus de connexió

estàndard global fa que apa·

(per a la càrrega ràpida) i en

de càrrega per a cotxes elèc·

reguin dubtes sobre quina és

trics conviuen en el mercat,
sent un dels punts que més

l’opció més pràctica.
Afortunadament, a la ciutat

els aparcaments subterra·
nis de la xarxa B: SM (per
a la càrrega lenta mentre

incertesa creen quan els con·

de Barcelona comptem ja

el vehicle està estacionat).

ductors es plantegen com·

amb una xarxa pública amb

Aquesta xarxa pública ofereix

prar un vehicle amb motricitat

més de 500 punts de càr·

els cinc tipus d’endolls més

elèctrica. Així, l’absència d’un

rega situats a la via pública

freqüents entre els cotxes
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elèctrics i híbrids endolla-

populars, ja que és el que està

ràpides en corrent continu,

bles de mercat.

homologat com a estàndard

podent aconseguir fins a 200

a la Unió Europea. També és

amperes d’intensitat de corrent per a recàrregues ultra
ràpides (fins 62,5 kW).

Quin tipus d’endolls de recàrrega hi ha a la xarxa pública de Barcelona?

conegut com a connector IEC
62.196-2 o Tipus 2. Compta
amb set borns: els quatre
per corrent (trifàsica), el de

Conector Único Combinado

Connector Shuko
Correspon a l’endoll domès-

terra i dues per a comunica-

tic estàndard i és compatible

en càrrega monofàsica i 63
ampers en càrrega trifàsica
(fins a 43 kW).

CCS
És un dels més nous i aspira
a convertir-se en estàndard
tant a Europa com als Estats
Units. Té cinc borns i combina un connector de corrent
altern amb una part inferior

amb les preses de corrent de
la llar. Es tracta del estàndard

cions. Arriba als 16 ampers

europeu (CEE 7/4) per a apaamb corrents monofàsiques.

Connector CHAdeMO
És l’estàndard japonès i fue-

Té dos borns i presa de terra

desarrollado per les marques

continu.

i suporta corrents de fins a 16

de país, però altres fabricants

Admet recàrrega tant lenta

A, amb recàrrega lenta i sen-

l’han adoptat de manera gra-

com ràpida. En corrent altern

se comunicació integrada. És

dual. Aquest endoll compta

arriba fins als 63 ampers i 43

recomanable sobretot per a

amb 10 borns, presa de terra i

kW, mentre que en corrent

bicicletes o motos elèctriques

comunicació amb la xarxa, de

continu arriba a una recàrre-

i cotxes híbrids petits.

manera que és el que major
diàmetre té de tots.

ga ràpida de 100 kW. Aquest

Connector Mennekes

El connector CHAdeMO va ser

És un dels connectors més

concebut per a les càrregues

conegut com IEC 62.196-3 o
Combo 2 ■

rells elèctrics en baixa tensió

de dos borns per a corrent

tipus de connector és també
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Mascotes
Quantes paraules és capaç
d'entendre un gos?
Un gos pot distingir més de 160 paraules, en funció de la raça i del temps d'entrenament
Mascotes: Bernat López

Rotundament sí! Els gos·
sos són molt més intel·

mascota i el seu propietari.

investigació sobre les habi·

És que, reament, els gossos

litats mentals dels gossos.

ligents del que la gent pen·

són capaços de processar el

Segons l'estudi, el millor

sa. Qualsevol persona que
hagi conviscut amb un gos
ho sap: es tracta d'animals

llenguatge humà.

amic de l'home pot enten·

Aquesta és la principal

dre entre 160 i 200 paraules,

conclusió de l'extens estu·

depenent de la raça, de les

capaços d'entendre mol·

di dirigit pel psicòleg ca·

característiques genètiques

tes de les coses que els di·
uen els seus amos. No no·

nadenc Stanley Coren a la

de l'animal i del temps que

Universitat British Columbia

el seu instructor o educador

més parlem d'establir una

de Vancouver. Coren és un

dediqui a ensenyar-li nous

connexió especial entre la

reconegut especialista en

mots. El doctor Coren ha
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Els gossos, a banda
d'entendre paraules,
també poden resoldre
problemes complexos

treballat durant molts anys

del Planeta no genera cap
dubte. Però quan ens acos·

olors molt millor que nosal·
facte entre 10.000 i 100.000

na d'elles té unes habilitats

tem a analitzar les capaci·
tats que tenen alguns ani·

diferents: alguns gossos te·

mals, en aquest cas els

dels humans. Increïble.

nen intel·ligència adaptativa,

gossos, podem quedar molt

d'altres instintiva i diverses

sorpresos. Mentre que a ni·

Però aquesta no és l'úni·
ca capacitat sorprenent

races simplement són bo·

vell cerebral, els humans li·

nes per acatar ordres. Les

deren l'evolució, hi ha altres

investigacions
apunten
que els gossos, a banda

funcions on l'home és a la
cua de tot.

de 100 expressions facials?

d'entendre paraules, tam·

Si parlem d'olfacte, per

cials que necessiten comu·

bé poden resoldre proble·

exemple, veurem com les

nicar-se amb el seu entorn i

mes complexos. Els Border

mascotes poden passar a

per aquest motiu, utilitzen

Collies són la raça més intel·

ser amos. Cal destacar que

diverses expressions faci·

ligent, seguida pel Canitx, el

els gossos. Els gossos tenen

als. La majoria d'elles són

Pastor Alemany, el Golden
Retriever i el Doberman.

entre 200 i 300 milions de

realitzades amb les orelles,

cèl·lules olfactòries, men·

que poden moure en múlti·
ples direccions, indicant di·

La idea que l'espècie huma·

tre que els humans només
en tenim uns 5 milions. No
és d'estranyar, doncs, que

na és la més evolucionada

ells detectin i distingeixin les

amb diverses races de gos·
sos i, segons diu, cadascu·

Capacitats increïbles

tres. Els gossos tenen un ol·
vegades més potent que el

del millor amic de l'home.
Sabíeu que un gos té prop
Els gossos són animals so·

ferents estats d'ànim (aler·
ta, relaxació, por, felicitat,
cansament, etc) ■
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Vist a
xarxes
Foto denúncia

Un vàter abandonat al
carrer Ciutat de Freta
de Mataró.
Foto: Mar Escámez
Font: 'Foto Denúncia Mataró', grup de Facebook

Foto denúncia

Deixalles al camí de
les Cinc Sènies, a
Mataró
Foto: Rosario Castro
Font: 'Foto Denúncia Mataró, grup de
Facebook
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Horòscops

Horòscops
Facilitat per Roser Bona / AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
El futur segueix essent un assumpte que et neguiteja. Parla
amb algú de les teves cabòries,
no et quedis amb tota l’angoixa.
Es pot donar alguna millora al
sector laboral.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb Venus per Casa III, gaudeixes de la bona lectura o de
formar-te per lliure. Millores la
teva comunicació, doncs vols
fer-te entendre. Penses en augmentar la família.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Un assumpte amorós et treu el
son. Atracció per una persona
compromesa. L’amor viu un moment una mica tens. Et mostres
força rebel i no permets que
t’imposin altres idees.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Pots viure una millora del sector econòmic o si més no, una
certa seguretat propera. Si tens
algun projecte ambiciós entre
mans, sembla que és temps
d’espera. Paciència.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si darrerament has estat ocupat en assumptes materials o
laborals, ara vols connectar-te
amb el teu món interior i t’interesses per la meditació o els
temes alternatius.

Et pots entossudir amb les teves idees i això provocaria alguna discussió amb la parella.
Afluixa una mica si vols estar
més tranquil. Sospeses treballar des de casa.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
A casa pots tenir alguna guerra
territorial perquè necessites reafirmar-te i crear el teu espai, el
més personal possible. Temps
d’expandir la ment i aprendre
coses noves.
59
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Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Estàs una mica impacient i pots
parlar sense pensar. Equilibra
les paraules, poden tenir un
efecte devastador. Podries
conèixer un nou amor que es
troba entre els teus veïns.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Aprofites el temps lliure per
aprendre coses. Ara mateix
la teva curiositat és molt acusada. Amb la parella es poden
donar diferències sobre com
gestionar l’economia.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Augment de l’atractiu personal.
Ets més conscient del teu poder i magnetisme. Si normalment ets caut amb els diners,
en aquests dies podries tirar
la casa per la finestra.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Poses atenció al descans i a
la salut en general doncs vols
sentir-te millor. Si has guanyat
algun quilo, et prendràs seriosament començar una dieta i
fer més exercici.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Tens fe en que les coses que
ara no funcionin, es posaran
bé. Confies en el teu sisè sentit i et llences a la piscina en
un assumpte sentimental. Cal
implementar l’estalvi.
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Anuncis
per
paraules
TREBALL

IMMOBILIARIA

Inserta el teu
classificat online
,trabajo,salud,família,suerte.
Resultados 100% garantizado.

Pintor, presupuestos ajustados.

Particular lloga pis céntric, c/

652 80 65 70

607 48 09 42

Guifré, dúplex, 3 hab. Terrassa i

Soy tarotista y puedo ayudar en

Se precisa carnicera con expe-

ascensor. 800 €/mes. Possiblitat

el amor, salud, dinero, trabajo y

riencia, zona Badalona 637 485

de parquing i traster a la mateixa

otros asuntos. 633 967 891

583 (Esteban)

finca. Tel. 617 412 224

Chica responsable se ofrece

traspaso Restaurante braseria

para cuidar personas mayores

en funcionamiento en Badalona

o canguro. Interna o por horas.

centro. 619 061 189 · 619 036

641 265 725

665

Señor joven busca trabajo para

Particular necesita parking en

asistir a gente grande. Interno o

Badalona dentro calles Marti

8 d'octubre
David-Lyle Martin 61
Maria Dels Àngels Gimeno
Mínguez 71

por horas. 653 133 490

Pujol, Canonge Baranera, Prim.

Trinidad Losada Moreno 96

Señora responsable se ofrece

Interesados escribir whatsapp

para cuidar mayores, niños, limpi-

o SMS al 650 467 905

Pepita Del Pino Juáres 89
María Cuestas García 83

eza, plancha por horas. Jornada

Piso en venta Totalmente refor-

Paquita Bruguera I Pera 64

completa. 693 521 672

mado en el centro de Badalona.

María Del Carmen Escudero

Chica con experiencia busca tra-

102m2, 3h, ascensor 286,600€.

bajo cuidando mayores, niños y

Abstenerse agencias Tel: 634

limpieza. Por horas o interna. Con

489 721

recomendaciones. 672 270 705
Señora con experiencia busca trabajo cuidando mayores.
Interna. 634 923 297
Chica busca trabajo cuidando
mayores, niños y limpieza. Por
horas. Externa. Con experiencia.
603 482 185
Chica con experiencia se ofrece
para cuidado de niños, mayores
y limpieza. Por horas. Externa.
677 349 938

NECROLOGIQUES

Gallego 75
Manuel Blánquez Castillo 71

comics, cromos, antigüeda-

7 d'octubre
Josep Agell I Torrent 82
Dolores Luque Amurgo 89
Pere Pujadas Brutau 84
Rosa Gené I Noguera 85

des, plumas, puros, objetos

Francisco Jurado Reyes 89

VARIS
Compramos libros, juguetes,

religiosos, restos pisos y casas. Pago al momento. José
Miguel. 679 736 491
Maestro Wara, vidente especialista en todo tipo problemas, ayuda a resolver. Amor

cabrejunqueras.cat
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Fa un any...

25è aniversari de cirurgia
sense ingrés a l'Hospital de
Mataró

Fa 5 anys...

3.000 alumnes: el
TecnoCampus triplica
la xifra d'estudiants en
cinc anys

La unitat de cirurgia sense ingrés (UCSI) de l'Hospital
de Mataró va ser la tercera unitat de cirurgia major
ambulatòria (CMA) a Catalunya, i avui dia ja realitza
set de cada deu intervencions al Consorci Sanitari del
Maresme. De les 8.153 operacions programades l'any
passat, va fer-ne un total de 6.596. Per celebrar el 25è
aniversari, s'han programat quatre taules rodones que
tindran lloc l'11 d'octubre a la sala d'actes de l'Hospital.

El TecnoCampus arrenca el curs amb rècord
d'alumnes. S'hi han inscrit prop de 3.000 estudiants, xifra que gairebé triplica les dades del curs
2010-2011. L'alumnat es repartirà entre els 11
graus i les quatre dobles titulacions de grau que
s'imparteixen en els tres centres universitaris del
TecnoCampus.
Fa 10 anys...

Núria Martínez guanya
el bronze al Mundial de
bàsquet
La selecció espanyola femenina de bàsquet ha aconseguit la seva primera medalla en un campionat del
món. Aquest èxit toca de ple a Mataró, ja que Núria
Martínez ha format part d'aquesta històrica selecció.
La base mataronina certificava l'èxit després del triomf
obtingut per Espanya en el partit pel tercer lloc disputat
contra Bielorússia (77-68).
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Personal
Joan Rovira

El doctor trial de Mataró

Descobreix què és
el trial clàssic aquí

Bernat López

El cognom Rovira a Mataró és sinònim de benzina; és sinònim de trial. Des que va néixer el
1960, en Joan Rovira ha viscut gairebé tota la
seva vida agafat al manillar d'una moto. Sorgit
de les muntanyes del Maresme, aquest mecànic i tòtem del trial al nostres país va invertir el
seus primers estalvis en una Cota 74 rectificada
a 123. “Abans de tenir aquest primer model, em
dedicava a fer invents amb Vespes. Ja tenia l'instint de descobrir la muntanya amb una moto. I el
meu pare també n'era un apassionat”, ens relata

el nostre protagonista. Influenciat per la passió i
el talent d'en Quico Payà, un històric pilot català
de la dècada dels 70, en Joan va tenir clar que
volia convertir el trial en la seva forma de vida.
“L'amistat amb en Quico em va moure a voler
ser una referència pel trial a Mataró”, exposa. En
Joan acaba de fer 60 anys i des de fa dècades és
l'impulsor d'un moviment que viu per les motos.
Aquest mecànic mataroní és un dels mestres de
trial amb més reconeixement i amb tots els seus
alumnes i amics ha creat el conegut com 'Team

Joan Rovira surt en moto cada dia |
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Rovira', un grup de pilots i practicants amateurs
format per prop de 180 membres que comparteixen passió.
“Fa més de 40 anys que sóc dalt d'una moto. He
pogut convertir el meu hobby en el meu negoci, i
això és fantàstic”. Gairebé cada dia, en Joan rep
pilots de trial clàssic en terrenys privats situats a
Mataró i els mostra els secrets de com dominar
cada muntura. Escalen pedres, salten per sobre
de tot obstacle i depuren la tècnica del gas i la
frenada.
El cert és que el trial clàssic, a diferència del modern, viu un moment d'absoluta expansió. “El trial
modern té el problema de la dificultat. Les zones
no estan adaptades pels usuaris de 40 anys. Que
són els clients que al final compren les motos.
Això fa que les inscripcions en les competicions
de clàssic s'omplin sempre molt més en el clàssic. Crec que la modalitat clàssica s'ha acostat
a l'usuari”, apunta en Joan Rovira. El trial clàssic
es divideix en tres colors de dificultat – blau, verd
i groc – i s'adapta molt més a pilota de totes les
edats, talent i condició física ■

Milers d'alumnes
Però... A quants pilots professionals i amateurs ha pogut ensenyar en Joan Rovira? “Ni
els puc contar, segurament més de mil, però
és impossible saber la xifra exacta.Ara que ja
tinc 60 anys no vull deixar de fer-ho. M'encanta
veure que la gent gaudeix a dalt d'una moto”,
admet el nostre protagonista. “La veritat és
que grans campions actuals sempre van estar

Palmarès

a prop de casa. Venien per allà a entrenar. Ara

Com a pilot de trial clàssic, Joan Rovira ha voltat per tot el continent competint en proves de
màxima categoria. A banda d'una llarga llista de proves a Espanya, Escòcia, Anglaterra,
França o Suècia són alguns dels indrets on
aquest mecànic mataroní s'ha classificat entre els millors. Rovira ostenta tres títols de
campió d'Espanya i vuit de Catalunya, tots en
categoria blava, la màxima del trial clàssic.

en Toni Bou, la Laia Sanz, en Joan Pons... Tot

Apunts

són uns fora de sèrie. Parlo de persones com
aquest món del trial sempre hem estat molt
propers”, diu en Joan.Dins de la seva faceta
de mecànic i mestre, Rovira amaga una altra
professió que també practica amb freqüència: la de psicòleg. “Molts dels meus alumnes
quan venen per casa a entrenar i aprendre
diuen que van a teràpia. Parlem molt, tant
de temes de motor com de coses personals
que no tenen res a veure amb el trial. I sembla que la majoria marxen contents”, celebra.

Un objectiu: seguir dalt d'una moto fins als 75
anys.
Un viatge: tornar a l'Illa de Man. És un lloc màgic
pels amants de la moto.
Una lliçó: fer del teu hobby la teva feina és possible. Només t'ho has de proposar.
Una passió: la gran família del trial que hem format tots plegats.

Així doncs, el doctor trial de Mataró és famós
a la ciutat per dos motius: els seus coneixements a l'hora de dominar una moto i la seva
mà esquerra per fer feliços els seus alumnes.
“Em falta acabar d'estudiar la carrera. Potser
en uns anys hauré d'obrir un nou negoci de
psicologia”, diu amb ironia en Joan Rovira.
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