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en temps
de COVID-19
La baixada del turisme ha
fet decréixer el preu del peix,
però no la duresa de la feina
Bars i restaurants tancats i
més limitacions pel comerç:
noves mesures anti-COVID
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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Un gran recapte de tots

Opinió:
Bernat López

La irrupció de la COVID19 ha comportat una
emergència sanitària i social sense prece-

socials. Estem aproximadament a un mes
de l'inici del gran recapte 2020, una edició

dents. Els Bancs dels Aliments de Catalunya

que s'haurà de realitzar de forma alternati-

han vist augmentar la seva demanda en un
ments 265 mil persones reben ajuda ali-

va, davant la impossibilitat de situar punts
de recollida d'aliments a les grans superfícies. Evitar les tradicionals aglomeracions

mentària a casa nostra, i és per això que

'solidàries' que tant han nodrit els Bancs

la propera edició del gran recapte ens ha

d'Aliments en els últims anys és necessari

de mobilitzar a tots. Només a Mataró, el

per contenir la COVID-19, però cal que la

Centre de Suport Alimentari l'Entorn està
atenent cada mes a 3.900 beneficiaris, els
quals estan integrats en 1.400 nuclis fami-

societat segueixi contribuint a la causa. El

liars diferents. Amb l'evolució actual dels

d'Aliments. Un sistema més impersonal i

rebrots, tot fa pensar que l'hivern es farà

fred; sí. Però igualment efectiu. Aquest, més

llarg; sobretot en matèria de desigualtats

que mai, ha de ser el gran recapte de tots.

40% en els darrers mesos. En aquests mo-

pròxim gran recapte funcionarà amb donacions econòmiques directes als Bancs

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA:
HAS FET ALGUNA APOSTA ESPORTIVA ONLINE?
SÍ (30%) | NO (70%)
CONSIDERES QUE MATARÓ TÉ UN GREU
PROBLEMA D'OCUPACIÓ? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Recuperació del deute de les Escoles Bressol

Màxim històric de risc de rebrot

Mataró ha començat a recuperar els més de 7 milions
d'euros endarrerits pel finançament de les Escoles
Bressol Municipals. En total s'han ingressat ja més
de 4,3 milions.

Es dispara el risc de rebrot a Mataró. La ciutat se
situa en un índex de 553 punts (dades de dimarts),
màxim històric a la capital del Maresme des de
l'inici de la pandèmia.
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Records
ILURO | Records

Recordem l'abans
i després de Mataró
La Rambla de Mataró, l'any 1956

Més
imatges
antigues de
Mataró

Foto antiga: Maravillas Gutiérrez
Foto actual: La Rambla de
Mataró en l'actualitat

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

El risc de rebrot es descontrola a Mataró:
ja supera els 500 punts
La Generalitat anuncia mesures dràstiques
Ciutat: Ángela Vázquez

Dades preocupants aquests
dies a Catalunya i a Mataró pel
que fa al risc de rebrot de la
COVID-19. Si el passat dimarts
l'indicador de risc a Catalunya
era de 338, a la nostra ciutat
aquesta barem s'enfila fins
a 555.28 punts. Cal destacar
que a partir dels 200 punts
es considera un índex de risc
molt alt. A Mataró, les dades
no han deixat de pujar durant
la darrera setmana. Segons
les estadístiques oficials, en
els últims set dies s'han detectat 300 casos positius de
coronavirus mitjançant PCR
al municipi, i 419 en els dar-

Proves PCR |

restriccions per tal d'intentar

mesures que s'han adoptat i

contenir el creixent risc de re-

com aquestes afecten la vida

brots a tot el territori. A conti-

diària dels mataronins i mataronines ■

nuació detallem les principals

rers 14 dies. Per altra banda, la
mitjana d'edat dels casos confirmats segueix baixant i se
sitúa en els 37,6 anys. Un altre
indicador a tenir en compte
és la taxa de reproducció de
l'epidèmia, xifra que es calcula
setmanalment i, que en en cas
de ser superior a 1, ens indica que l'epidèmia creix. Amb
dades de dimarts, aquesta
taxa és ara de 1.75. En conseqüència, el Departament
de Salut de la Generalitat de

Bars i restaurants tancats,
i limitació pel comerç
Fins a final de mes, bars i restaurants de tot Catalunya
hauran de tancar; l'aforament de tots els comerços
haurà de ser d'un màxim del 30%, igual que als mercats ambulants. Les sales de jocs, bingos i casinos
queden tancades i se suspenen els congressos, les
fires i les activitats esportives federatives. A més,
els teatres i cinemes hauran de reduir l'aforament a
la meitat, igual que els gimnasos. Aquestes són les
noves mesures del Govern per contenir la COVID-19.

Catalunya ha anunciat noves
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La segona edició de les Jornades
Fent Xarxa Mataró ja és aquí
A la ciutat tenim més de 700 associacions
Consulta la
programació aquí

Ciutat: Ángela Vázquez

Les entitats de la ciutat ja

de l’Agència de Suport i
Serveis a les Entitats es

la Jornada Fent Xarxa, amb

poden inscriure’s a la segona edició de les Jornades

treballa per al foment de

nuïtat el projecte i així conso-

Fent Xarxa, un espai d'apre-

l'associacionisme des d'una

lidar sinergies o bé establir-ne

nentatge col·laboratiu diri-

perspectiva global, amb

de noves. En aquesta segona

git al teixit associatiu sen-

l'objectiu de dotar aquestes

edició l'objectiu és donar con-

se ànim de lucre. A través

entitats de recursos per-

tinuïtat a les inquietuds ex-

de sessions participatives, les entitats podran
aprendre coneixements,

què puguin avançar en la
seva gestió.

pressades en l'edició passada.

En la primera edició, celebra-

mera edició, és que s'han

compartir idees i treballar

da al juny del 2019, una de

programat unes jornades

conjuntament amb visió

les propostes de les entitats

comunitària.
A la ciutat de Mataró hi ha

participants va ser poder es-

més de 700 entitats. Des

per celebrar més edicions de

de tres dies, on es tractaran diferents temàtiques i es prioritzaran les
sessions telemàtiques ■

tablir una periodicitat anual

l’objectiu de dotar de conti-

La novetat respecte la pri-
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La Generalitat paga el deute amb Mataró
pel finançament de les Escoles Bressol
Ciutat: Ángela Vázquez

El deute en qüestió ja porta
acumulant-se un total de 7
cursos, anys en els que la
Generalitat no va fer efectiu el pagament d'uns 1.300

va denunciar en diverses ocasions l'existència
d'aquest deute i va voler
seguir l'exemple d'altres

Barcelona n'ha aportat 4,2.
El pagament es farà efectiu
de forma fraccionada durant un termini de 10 anys.

ciutats com l'Hospitalet o
Sabadell, on també es pa-

Ara mateix la Generalitat ja

euros per alumne i curs. Ara,
Mataró està començant a

tia la mateixa problemàtica,

percebre aquests diners,

volent presentar un recurs

que correspon a l'anterior
curs acabat, el 2019-2020,

més de 7 milions d'euros

administratiu.Finalment, la

destinats al finançament
de les Escoles Bressol
Municipals.L'Ajuntament

Generalitat ja ha ingressat

evitant així que aquest
deute segueixi creixent i

més de 4,3 milions d'euros,

mantenint els pagaments

dels quals la Diputació de

al dia

ha fet efectiu el pagament

■
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Mataró posa en marxa
una finestra única per a
problemes d'habitatge

La Policia
Local deté
3 persones
per violació
de domicili
en ocupar un
pis habitat
La Unitat de Convivència
i Civisme els va detenir
de manera immediata
Ciutat: Ángela Vázquez

La Policia Local ha detingut a tres homes d'edats
compreses entre 19 i 29
anys i veïns de Mataró
com a presumptes autors
d'un delicte de violació de
domicili.

Ciutat: Ángela Vázquez

L'Ajuntament de Mataró ha

ha informat el consistori,

Els fets van tenir lloc quan

posat en marxa el Servei
Integral de Protecció de
l'Habitatge, un instrument

es tracta d'un equip format
per tres juristes amb suport

els tres homes ara detin-

administratiu i un treballa-

d'un domicili a l'avinguda

de finestreta única per a resoldre qüestions relaciona-

dor social que atendran la

de la Gatassa i en van can-

ciutadania amb problemes

viar el pany. El pis estava

des amb temes d'habitatge,

o dubtes amb el suport de

habitat en règim de llo-

com a mediacions de lloguer,

la Diputació de Barcelona i

guer per una persona que

hipotecàries o de compra-

l'Agència de l'Habitatge de

en aquell moment no es

venda, entre altres.Tal com

Catalunya ■

trobava dins de l'immoble.

guts van forçar l'entrada

El propietari de l'habitatge

Servei gratuït
Aquest servei serà gratuït i hi podran accedir els
veïns amb problemes per a pagar els seus préstecs
o crèdits hipotecaris, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que estiguin en risc de perdre el seu
habitatge principal per impagament i també aquells
que necessitin ajuda en la mediació de temes com
la reclamació de clàusules abusives o procediments
d'execució.

en va denunciar els fets i
quan la Unitat de
Convivència i Civisme de
la Policia Local s'hi va personar, trobant els tres presumptes okupes a l'interior
del pis i procedint després
a la seva detenció immediata. Se'ls hi imputa un
delicte de violació de domicili ■
11
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Reportatge
La pesca en temps de COVID-19
Narrem la història del Montseny, una embarcació que passa
12 hores al dia a alta mar per fer arribar el peix a les llotges
Text: Bernat López

E

l sector de la pesca a Espanya ge-

la COVID-19, els pescadors han d'agudit-

nera prop del 20% de la producció

zar l'enginy per a quadrar els comptes. Si

total de la Unió Europea. Tant en

l'activitat turística es redueix, la demanda

termes de volum, com de facturació total

de peix i marisc també cau. Però el con-

(2.043 milions d'euros el 2019), la indústria

text de crisi que ha instaurat la pandèmia

pesquera del país és líder. Ara bé, darrere
d'aquestes dades s'hi amaga la realitat

no és l'únic limitador amb el qual han de
conviure els professionals de la pesca. El

del dia a dia; la dedicada vida del pesca-

canvi climàtic ha transformat la mar en

dor. Tradicionalment, el Maresme sempre

un medi cada cop més incompatible amb

ha estat un pol important de la pesca a
Catalunya i, en un moment on els preus

la vida. Aquest reportatge narra la histò-

han baixat de forma substancial a causa de

cada dia feineja per aigües del Maresme.

ria del Montseny, un vaixell pesquer que
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”Sortim molt aviat
cada matí i no tenim ni
horaris ni un sou fix”

Mira el
reportatge
en Vídeo

Una feina sense excuses

sense tornar a port per pescar tonyina. "Ens

Són les 5:30h de la matinada i arribem al

podem passar una setmana sense poder

port d'Arenys de Mar amb el cel ben fosc.

parlar amb la família, perquè a alta mar els
telèfons normals no agafen senyal", revela
en Ramón. Mentre el capità fa sortir el vaixell del port d'Arenys, la tripulació va fent

Avui hi haurà bon temps, però la jornada
serà llarga. En Ramón, pescador amb tota
una vida dedicada al mar, coordina la tripulació del vaixell per anar a la recerca de
la gamba roja, un dels productes de qualitat que encara conserva un bon preu en el
mercat i que ajuda els pescadors a subsistir en temps de dificultat. Amb en Ramón

caure la xarxa a l'aigua. Encara és negra nit, i
ens esperen prop de dues hores mar endins
fins a arribar a l'objectiu: la gamba. Quan li
preguntem per l'estat actual del sector de
la pesca, en Ramón ho té clar. "Pescar és

hi van en Quim, en Paco, en Moussa i en

una feina maca pel contacte constant amb

Mohammed, els seus fidels escuders a alta

la natura, però el ritme és dur. Sortim molt
aviat cada matí i no tenim ni horaris ni un

mar. 'Anar a la gamba', tal com ells diuen,
suposa navegar més de 20 milles cap a les
profunditats del Mediterrani. I fer-ho sense
excuses. "La duresa de la feina de pescador és aquesta. Si no surts, no guanyes. I
si fa mal temps, tampoc hi ha excusa. S'ha

sou fix. Depenem de la pesca que fem. Això
fa que els joves no vulguin venir a treballar
aquí. A més, la mar ha canviat molt en els
darrers 20 o 10 anys. Està molt castigada
per l'augment de la temperatura de l'aigua,

de treballar per a poder cobrar", recalca

pels químics que s'hi avoquen i pel desgast

en Ramón Bayo. El capità del Montseny ha

del fons marí", exposa. Això sí, "veure cada

viscut mil batalles al llom del seu vaixell,

dia com surt el Sol" té un punt "relaxant"

però res més dur que els viatges de 40 dies

que no es paga amb diners.

➜
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ILURO | ReportATGE

La immigració, clau pel sector

Moussa ja feia un temps que treballava per

La desconnexió entre la joventut del país i

mi, em va parlar del seu cosí. Vaig decidir

la pesca ha fet néixer una important vinculació entre la immigració i el mar. Quan arribes a qualsevol port, pocs són els joves que
hi veus treballant de pescadors. En canvi, sí

donar-li suport amb els títols de mariner que
cal aprovar per a embarcar-se en un vaixell,

que hi trobes molts pescadors procedents
de l'Àfrica subsahariana o el Marroc. Molts
d'ells arriben a Espanya jugant-se la vida al
mar, i alguns acaben fent del Mediterrani la
seva forma de vida. Aquest és el cas d'en
Moussa i en Mohammed, dos cosins de Dakar
(Senegal) que formen part de la tripulació del
Montseny. "Són dues bones persones, i molt
treballadors. En Moussa va arribar a Espanya
fa uns 15 anys, i en fa uns 8 o 9 que treballa
amb mi. El seu cosí, una mica menys", explica
en Ramón Bayo. La seva història de superació
comença igual que la majoria de migrants

Ramón Bayo, capità del vaixell Montseny |

que decideixen deixar casa seva buscant un
futur millor per la seva família. Trien l'opció
de pujar a una pastera i d'apostar-hi la vida.
Si els surt bé, podran tenir una oportunitat

i fer-li contracte per tal que regularitzés la

de créixer; però el preu a pagar és el més alt.

i en Mohammed són els cuiners del vaixell. A

En el cas d'en Moussa i en Mohammed, els
va sortir cara, ja que gràcies a la seva vàlua

l'hora de dinar, ens preparen uns macarrons
a l'estil senegalès millors que els de qualsevol restaurant. "Aquesta gent val per fer-ho
tot", diu en Ramón.

com a pescadors van poder regularitzar la
seva situació i ja va molts anys que treba-

seva situació. Des d'aleshores, és un més de
l'equip", exposa en Ramón. A banda de la
seva destresa com a pescadors, en Moussa

llen de forma legal a Catalunya. "Quan en
Viure lluny dels teus
Mentre anem fent passades a alta mar per
pescar la gamba roja, arrossegant una xarxa
de més de quilòmetre i mig per les profunditats del Mediterrani, la tripulació neteja a fons
el vaixell i es va preparant pel moment de la
recollida. El sistema de pesca que s'utilitza al
Montseny prové de Dinamarca, i evita el contacte de la xarxa amb el fons marí per tal de
preservar-lo. És en aquest moment d'espera
quan tenim l'oportunitat de conèixer el testimoni d'en Moussa i en Mohammed. Ens sorprèn
la seva força i com maneguen uns cadenats
que pesen més de 100 quilos amb una facilitat
La tripulació del Montseny en plena jornada |

increïble. Tots dos coincideixen en una cosa:

14
REPORTATGE V1.indd 14

13/10/2020 13:11:16

"la vida de l'immigrant, sobretot en els inicis,
no és gens fàcil". "Et podríem explicar moltes
històries de la nostra arribada aquí. Realment
és la mateixa de sempre. La que tothom ja
coneix. Ara estem bé, contents de treballar
al mar i d'estar en aquest vaixell", afirmen. En
Moussa, de 42 anys, ja era pescador professional al Senegal, ja que "cinc generacions de
la seva família" s'han dedicat al mar. Però el
seu cosí, de 34, era un gran estudiant. "Un cop
arribes aquí, per molts títols que tinguis, t'has
de buscar la vida com pots", diuen. Quan van
decidir canviar Senegal per Espanya, cap d'ells
imaginava viure tants anys fora del seu país.
"Nosaltres som molt familiars, i no ens agrada
gens estar tan lluny de la família. Per nosaltres
la família és una cosa molt important", afirmen. En Moussa, particularment, somia amb
poder construir-se un vaixell pesquer a Dakar
i aplicar totes les tècniques innovadores de la

Del glamour de Pachá
a la pesca

A

bans d'arribar a port, encara tenim
temps per a conèixer el testimoni
d'en Paco Montes, un mariner a

punt de jubilar-se i que també s'ha passat

pesca catalana a casa seva.

tota la vida al mar. La seva història també és ben curiosa. "Jo també sóc capità,

Recollir, classificar i tornar

però vaig estar uns anys treballant a Pachá,

Un cop dinats, arriba l'hora de recollir xarxa,

portant els grans vaixells que la discoteca

descarregar la pesca i triar-la abans de navegar novament 20 milles cap a port. Sota la su-

té per fer-hi festes privades. He portat a

pervisió d'en Ramón, en Quim, en Paco, en

Paco. "És un món totalment diferent, però

Moussa i en Mohammed agafen posicions i

jo m'he creat aquí, sent pescador, i des de

comencen a activar el mecanisme de recollida.

fa uns mesos que treballo amb en Ramón.

Passen gairebé 40 minuts des que es comença a recollir la xarxa fins que la 'collita' arriba al
vaixell. El dia premia la tripulació amb uns 45

Si pertanys al mar, tornes al mar sempre.

quilos de gamba roja, entre petita, gran i mit-

el coneixen. Per fi, després de 12 hores

jana, a banda d'altres peixos capturats. Un cop

de feina, el Montseny arriba a port i dóna
per tancada la jornada. Mentre el capità
acudeix a la llotja a vendre el gènere, la

arribats a aquest punt, toca treure les caixes
i classificar cada gamba en funció de la seva
mida. La tripulació se situa en posició de cadena de muntatge i es fa el triatge gamba a
gamba, alhora que es va rentant el gènere i
guardant en gel per procedir després a vendre'l
a la llotja d'Arenys de Mar. Són gairebé les 4 de
la tarda, fa prop d'onze hores que ha començat la jornada i encara resta completar el camí

molts famosos de l'estil Mel Gibson", diu en

Fins que em jubili, ja no em mouré d'aquí",
relata en 'tío Paco', sobrenom amb el qual

resta deixa preparat el vaixell per afrontar
el següent dia de pesca. Neteja exterior,
càrrega de bateries i de tanc de benzina.
De les 5 del matí, a les 5 de la tarda. Cada
porció de peix i marisc que arriba al consumidor final requereix moltes hores de
suor de dedicació. I ho hem comprovat ■

de tornada. Sort que ens ha fet bon temps ■
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Instants
Alimentar a 1.400
famílies necessitades

Entrevista a Francesc
Vivar, responsable
de l'Entorn. El Centre
de Distribució
d'Aliments

L'Entorn, el Centre de Distribució d'Aliments de
Mataró, està atenent a 3.900 beneficiaris cada mes
Entre 15 i 20 voluntaris treballen cada dia a l'entitat.
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L'arribada de la COVID-19 ha doblat la
demanda d'aliments que rep l'Entorn. L'inici
de la pandèmia va ser realment complicat.
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Espor
WATERPOLO

Subcampiones
de la Supercopa
L'equip femení del CN Mataró es va
proclamar subcampió de la Supercopa
d'Espanya, després de perdre la final
contra l'Astralpool CN Sabadell (6-11).
El conjunt de Dani Ballart va obtenir
l'accés a la final després de superar el
CN Sant Andreu (15-10) a les semifinals,
amb Anna Gual (4) i Anni Espar (4) liderant l'ofensiva mataronina. Malgrat
estar encara en formació, el Mataró es
plantava al partit decisiu amb clares
opcions, tot i que el rival a superar era
d'un nivell superior al Sant Andreu.

El matx va tenir un
clar condicionant: una
gran defensa de les
vallesanes per aturar
l'atac maresmenc
18
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orts

Reviu
els millors
moments
de la final

Mal dia en atac

La defensa del Sabadell, decisiva |

Cada vegada que el Mataró

El matx pel títol contra el

intentava ficar-se en el par-

CN Sabadell va tenir un clar

tit, Irene González aparei-

condicionant: la gran defen-

xia per mantenir la distància

sa de les vallesanes per atu-

en el marcador. Les vigents

rar l'atac maresmenc. Laura

campiones de lliga mai es

Ester va estar imperial sota

van poder acostar d'una

els pals, sobretot en un se-

forma clara (2-8, 4-9, 5-10

gon quart que culminava

i 6-11). Toca refer-se i mi-

amb un parcial de 0 a 4 favorable a l'Astralpool (1-6).

llorar. Arribaran més oportunitats ■
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Bàsquet

Derrota a semifinals de la Lliga Catalana
La UE Mataró Germans Homs cedeix contra el Martinenc (82-72) malgrat jugar com
a amfitrió. La final queda suspesa a causa de la COVID-19

Un parcial de 9-0 va trencar el partit | Fot. FCBQ

Després de classificar-se per

barcelonina i un parcial de 9

82 FC MARTINENC

la final a quatre de la Lliga
Catalana EBA guanyant el

a 0 van situar el Mataró en cla-

72 UEM GERMANS HOMS

Bisbal Bàsquet (81-74), la UE

acostar-se (76-70), els minuts

Mataró Germans Homs va
veure trencades les seves

finals van ser de més encert
visitant.

res dificultats (60-48). Malgrat

aspiracions d'aixecar el primer títol de la temporada. El

Supensió de partits

Martinenc va apartar els grocs

La Final de la 39a Lliga

de la final (82-72) gràcies al

Nacional Catalana EBA 2020-

seu clar domini del rebot (51

21 prevista pel passat dilluns

a 36). Durant gairebé tot el

12 d'octubre al Palau d'Es-

FC MARTINENC: Gueye (-), Escobar (-),
Domínguez (4), Rodríguez (7), Garcia
(22), Suñé (14), García Álvarez (12),
Fontanet (-), Mayor (-), El Alaoui (17) i
Buscarons (6).
UEM GERMANS HOMS: Solé (12),
Martínez (8), Viñallonga (5), Ventura
(2), Juanola (14), Traver (6), Ariño (8),
Moreno (2), Marquis (8), Cánovas (5) i
López (2).

primer temps,

ports Josep Mora

Exactament el mateix els va

el domini va ser

de Mataró va
quedar suspesa
per mesures de
prevenció de la

succeir a l'Advisòria Maresme

COVID-19. El matx

endarrerint la competició per

queda pendent del Comitè

manca de protocols i garanties sanitàries ■

mataroní, però
a cop de triple,
el Martinenc va

S'AJORNA
LA LF2

marxar al descans per davant (35-34).
En la represa, la defensa

de Competició de la FCBQ.

i el Germans Homs UE Mataró
a la Lliga Femenina 2. La
Federació Espanyola segueix
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Futbol

El Mataró goleja i es posa líder (3-0)
Els deixebles de Raúl Monroy han iniciat la temporada a tota velocitat. El 3 a 0 sumat
contra el Parets els converteix en l'únic equip amb dos triomfs

Celebració del segon triomf del Mataró |

Si la setmana passada ja se
superava una pedra de toc

després de l'assistència d'Is-

El Mataró lidera amb 6 punts,

ma Aguilar (7') es va conver-

seguit pel Sant Cugat (4).

important guanyant a Llefià

tir en el primer gol oficial

(0-1), la segona jornada de

2020-2021 al Centenari (1-

lliga a la Primera Catalana

0). Després arribarien dues
dianes més, obra de Barga
(19' i 80'). El

A la Segona Catalana, el

'killer' del
Mataró va
fregar
el
hat-trick

filial del Vilassar de Mar (1-

enviant una

bona línia de la setmana an-

pilota al pal.

terior, caient a Argentina (1-

Després de

0). Per acabar, la Mataronesa

dues jorna-

es posa tercera a Tercera

des, el bloc

Catalana després d'assaltar

mataroní

el camp del Molinos 'B' en

gols. Una espectacular vole-

és l'únic del subgrup 1B de

el derbi local (2-4). Sergio,

ia des de la frontal de l'àrea

Primera Catalana que ha

connectada per Uri Martínez

guanyat tots els seus partits.

Anas (2) i Yahya van marcar
els gols visitants ■

no va poder tenir un desenllaç millor
pels interessos del
Mataró.
Els groci-negres
s'estrenaven a casa
contra el
Parets, i el

EL BLOC
MATARONÍ
ÉS L'UNIC DEL
SUBGRUP 1B QUE
HA GUANYAT TOT
ELS SEUS PARTITS

van cosir a

La resta de la jornada
Cirera va debutar a la lliga
empatant a casa contra el
1) amb gol de Bernat Icardo.
També a Segona, el Molinos
no va poder continuar amb la

21
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Handbol

Cara i creu pel Joventut Mataró
Les noies assalten la pista de l'OAR Gràcia a Plata (30-33), mentre que el masculí encaixa
una dolorosa derrota contra el Sant Quirze (25-33)

30 OAR SABADELL
33 JOVENTUT MATARÓ
OAR: Prat (3), Tomás (2), Magrinya
(3), Ramil (-), Marrugat (5), Pena (-),
M.Tomás (6), Reche (2), Arenós (1),
Calle (1), Escudero (-), Serna (5), Vallano
(1) i Gutiérrez (1).
JOVENTUT MATARÓ: Benktib (-), Muñoz (10), Verdugo (1), Poo (6), Murillo
(2), M. Muñoz (3), Pérez (-), Forné (2),
Busca (-), Murillo (7), Jara (-), Ureña (-),
N. Ureña (2) i López (-).
L'equip masculí va encaixar la seva primera derrota del curs |

Foto: C. Balcells

Tres de tres. Aquest és el

guanyat els tres duels dispu-

i que l'OAR va fregar l'em-

balanç actual del Joventut

tats fins ara. A Sabadell, l'es-

pat (24-25), l'encert d'Ona

Mataró femení a la Divisió

pectacular actuació d'Ona

d'Honor Plata. L'últim triomf

i Emma Serna en els moments decisius va decan-

sumat a la pista de l'OAR (30-

Muñoz (10 dianes) i Adriana
Murillo (7) va fer molt mal a

33) manté les groc-i-negres

l'OAR. La primera part va es-

l'equip masculí, el Mataró va

com a co-líders amb el Sant

tar igualada (13-15), però un
parcial de 2 a 6 en la represa va obrir forat (17-23). Tot

encaixar la primera derrota

Vicenç, ja que tots dos són
els únics equips que han

tar la balança. Pel que fa a

del curs a Estatal a mans del
Sant Quirze (25-33) ■

Hoquei patins

Punt passat per
aigua (2-2)
El CH Mataró va sumar un
punt de poc premi a casa
contra el Lloret. El partit
va estar marcat per les interrupcions, ja que la forta pluja va afectar la pista.
El Mataró és dotzè a l'OK
Lliga (2p)

■
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Consulta la
cartellera del
Mataró Parc

Cinc adolescents que lluiten contra la política racial i econòmica de Brooklyn |

'Grand Army'
Cinema i sèries: Bernat López

Amb la seva estrena programada per mitjans
d'octubre, Netflix presenta 'Grand Army', una nova
sèrie de drama, que tracta la història de cinc adolescents que lluiten contra la política racial i econòmica de Brooklyn (Nova York).
Data d'estrena i plataforma
S'estrena avui, 16 d'octubre. Disponible a Netflix.
Sinopsi
Cinc alumnes d'un institut de Brooklyn lluiten
per l'èxit, la supervivència, ser lliures i fer seu el
futur en un món caòtic. La sèrie ha estat creada

per l'actriu de teatre Katie Cappiello, que porta
gairebé dues dècades construint aquesta producció a partir de les vivències que ha tingut
amb els seus estudiants. "Són anys d'escoltar
als meus estudiants parlar, són anys d'anar a
bars i festes. Són anys de tenir nens que et diuen perquè no saben com pagaran l'escola, i
pots parlar d'això amb ells i tractar d'ajudar-los
a idear un pla. La sèrie s'ha gestat en tot aquest
temps, tots aquests anys i totes aquestes relacions, fusionant-les en aquests cinc personatges representatius", va explicar Cappiello
en una entrevista ■
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No matarás
Després de cuidar durant molts
anys el seu pare, en Dani coneix la
Mila, una noia inquietant i inestable que li farà replantejar-s'ho tot.
Direcció: David Victori.
Intèrprets: Mario Casas.
92 min.

De nuevo otra vez
Romina torna a la casa familiar, després d'haver estat mare. Necessita
comprendre qui és, retornant als
seus orígens i reconstruint una
mica de la història familiar.
Direcció: Romina Paula.
Intèrprets: Romina Paula.
84 min.

Ane
Després dels aldarulls al seu barri a
causa de l'expropiació d'habitatges, la
Lide descobreix que la seva filla adolescent no ha anat a dormir a casa.
Direcció: David P. Sañudo.
Intèrprets: Patricia López Arnaiz.
100 min.

Corpus Cristi
En Daniel experimenta una transformació espiritual mentre viu en
un Centre de Detenció Juvenil. Vol
ser sacerdot, però això és impossible a causa dels seus antecedents.
Direcció: Jan Komasa.
Protagonistes:Bartosz Bielenia.
116 min

Las hijas del Reich
Anglaterra 1939. Un cos sense vida
apareix en una escola on hi estudien
les filles dels nazis d'alt rang. Aquest
fet posarà en joc la vida de tots.
Direcció: Andy Goddard.
Intèrprets: Eddie Izzard.
99 min.

Binti
Binti va néixer al Congo, però viu
amb el seu pare a Bèlgica. Tot i no
tenir documents legals, Binti vol
tenir una vida normal i somia amb
ser una Vlogger famosa.
Direcció: Frederike Migom.
Intèrprets: Babel Tshiani Baloji.
90 min.
25
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A

genda
Sisena edició de la Cita
flamenca de Mataró
Arriba a Mataró la sisena edició de cita flamenca. El
cordovès Raúl Alcantara-El Troya, acompanyat per Juan
Marín, i Ana Brenes, acompanyada pel mataroní Toni
Abellán, oferiran actuacions de nivell pel públic més
flamenc.
Dissabte 17 d'octubre a les 20:30h
Casal l'Aliança
Entrada: 20 euros

TEATRE I DANSA
UN DÉU SALVATGE
17 d'octubre a les 21h
18 d'octubre a les 18h
Sala Cabanyes
Entrada: 12 euros

quatre es va enverinant mica en
mica i la racionalitat i les bones

Yasmina Reza. Reza va publicar
"Un Déu Salvatge" el 2007 i, l'any

maneres s'aniran perdent amb

següent, es va estrenar al Théâtre

l'excusa d'anar xerrant dels fills.

Antoine de París.

Una comèdia agre que ens ensenya, com si fos un mirall, el dimoni
que tots porten dins. Enric Lucena,
que ja ha estat al capdavant de
muntatges com "Accident", "La

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

RUTES I VISITES
SALVE IURO.
LA CIUTAT ROMANA

ratera", "Romeu i Julieta", "Tots
els nens juguen seriosament" o
"El llop sempre serà el dolent si

Dissabte 17 d'octubre / 11h
Des de l'Ajuntament

només escoltem la Caputxeta", és

Vols saber on habitaven, com vivi-

l'encarregat de dirigir aquest text de

en i a què es dedicaven els antics
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Carles Duart reobre
el Maresme Sound
Carles Duart serà l'encarregat de reobrir el
festival el 17 d'octubre a les 20 h, quan presentarà en directe el seu últim disc titulat
Voltes al sol, editat per Aiguamoll Records.
L'artista mataroní oferirà un concert carregat
de sons propers al folk americà, el country,
el reggae, el pop i la cançó d'autor. Les seves
lletres parlen de manera quotidiana del pas
del temps, de la vida i d'aprofitar el moment.
Dissabte 17 d'octubre a les 20h
Ca l'Arenas Centre d'Art. Museu de Mataró
Entrada:
6 euros.
Escola l'estil
de Carles
Duart

mataronins? Descobreix el passat

cat/seccio/reserves

romà de la ciutat fent un viatge en

Acció que forma part del ter-

el temps fins al segle I aC. A través

cer acte de l'exposició Com [en

de diferents relats farem un salt al

present d'indicatiu] , amb l'ar-

passat, a la ciutat romana d'Iluro
i ens farem una idea de com era

tista Tanit Plana, la comissària

ÉSSERS DIMINUTS
FABULOSOS
Biblioteca Pompeu Fabra
Fins al 29 d'octubre de 2020

Alexandra Laudo i l'artista ciber/performer Moon Ribas. El

Dilluns, dimecres i divendres de

l'estructura urbanística de l'antiga
ciutat, descobrirem restes arque-

centre de la terra crema. Crema

a 20 h i dissabtes de 10 a 14 h.

ològiques i també les traces de

la lava, cremen les estrelles

Des de temps immemorials, els

l'antiga muralla, i sabrem del dina-

en formar-se, crema el cos en

homes i les dones han cregut que

misme i vitalitat dels ilurencs en

parir. La fúria crema, la revolu-

les forces de la natura –el foc, les

les seves transaccions comercials.

ció crema, la guerra crema, les

aigües, les neus, el mar, el vent,

esglésies cremen, els cossos
morts cremen. Els autobusos

l'eco, els llamps, les pedres i les

cremen, els cotxes cremen,

i els prats i fins i tot les bèsties–,

els forns industrials cremen.

eren genis, esperits, o divinitats, els

Cremen les cartes, cremen les

uns bons, els altres dolents, segons

imatges, cremen els llibres, cre-

la seva concepció dramàtica de la

men els dies, cremen les nits.
Crema la pell, crema la febre,
crema el desig. Tot crema.

natura i de la vida. Se'ls considera

EXPOSICIONS
ACCIÓ ARTÍSTICA: FOC
Can Palauet
Dissabte 17 d'octubre, 21h
Reserves a:
Mataroartcontemporani.

15 a 20 h, dimarts i dijous de 9.30

muntanyes, les coves, els boscos

genis o divinitats locals, i alguns
estudiosos els anomenen "fauna
27
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espiritual". L'exposició aporta informació sobre cinc espècimens: el
follet, el minairó, el dimoni boiet,
la petita dama, i el perot i la caterineta, presentada de la següent
manera: nom, com és, on se'l pot
trobar i diuen que, a més d'una
tria de relats que exemplifiquen
les relacions que han mantingut
amb els humans.
TERESA PÀMIES. TOT ÉS
EN ELS LLIBRES
Biblioteca Pompeu Fabra
Fins al 23 d'octubre de 2020
Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 20 h, dimarts i
dijous de 9.30 a 20 h i dissabtes de 10 a 14 h.
"Tot és en els llibres", acostumava

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

a dir Teresa Pàmies; i és ben cert
que tota la seva trajectòria vital es
troba recollida en la cinquantena
d'obres que va escriure. Exposició
que s'emmarca dins dels actes
de commemoració del centenari
del naixement de Teresa Pàmies.
LOCUS AMOENUS. ESPAIS
DIGITALS HABITABLES I
CONTRA-NORMATIUS
Espai M|A|C de les Sales
d'exposicions de Can
Palauet
Del 19 de setembre al 25
d'octubre
Mostra sobre els espais digitals
construïts per creadores joves

filosòfics amb un marcat caràcter
subversiu.
LÚA CODERCH | OBRES ELS
DIPÒSITS

que a través de mems, fotomuntatges i utilitzant l'humor, la ironia,
els neons, els filtres i els emojis articulen discursos polítics i

3 de gener de 2021
'Obres els dipòsits' és un projecte que vol activar les col·leccions
històriques dels museus, fomentant el diàleg entre la creativitat
artística contemporània i els fons

Can Palauet + Can Serra.
Museu de Mataró
Del 17 d'octubre de 2020 al

museístics, especialment, aquells
que estan als magatzems, ocults
per a la majoria dels ciutadans.
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TARANNÀS. EL PAPER
La Destil·leria
Del 26 de setembre al 21
d'octubre
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.
CAPUT AUT NAVIS. A CARA
O CREU
Can Serra Història de la
Ciutat. Museu de Mataró
Fins al 22 de novembre
Una exposició que fa un recorregut pel món del joc a l'antiguitat.
A través de les mostres materials,
principalment estris de joc que
s'han conservat, ens convidaran
a jugar i conèixer una part interessant de la nostra història: com
es jugava en el temps dels ibers i
dels romans? I a l'època medieval?
VIATGE A LA CIUTAT DE
L'INFINIT
Ateneu de la Fundació Iluro
Del 30 de setembre al 25
d'octubre

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
tèxtil i d'indumentària que permet copsar la relació entre
moda i indústria.
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).

Exposició elaborada amb motiu
del 50 de l'inici de la feina de la
Fundació Vicente Ferrer a l'Índia. Hi

COL·LECTIVA SANT LLUC
2020

trobarem un recorregut pel temps
i les accions i èxits del treball tan
important que s'ha dut a terme.

Exposició col·lectiva de tardor que
inaugura tradicionalment la temporada artística. L'artista convidat/

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

homenatjat aquest any és l'escultor Josep Maria Gomis Poquet.
29
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Carles Duart presenta
el seu nou disc |

Cultura

Single
"El temps
m'ha dit" de
Carles Duart

El Maresme Sound es posa
en marxa amb 5 concerts
Cultura: Bernat López

Ca l'Arenas és el nou emplaçament que acollirà les
actuacions en directe del

pandèmia de la Covid-19.
Després d'obrir la tempo-

organitzat per Dòria i l'as-

rada escoltant el talent de

Música amb la col·laboració

Maresme Sound. El cicle de

The New Raemon, Game

de l'Ajuntament i Cultura

concerts reprograma a partir

of Thones i Ran Ran Ran a

Mataró, reapareix per dotar

del 17 d'octubre els cinc esdeveniments que van quedar ajornats per culpa de la

Dòria Llibres, el passat mes

l'agenda cultural de la ciu-

de març tot va quedar aturat.

tat d'una opció musical més.

El Maresme Sound, projecte

El canvi d'ubicació respon a la

CARLES DUART, EL DEBUTANT
L'artista encarregat de tornar a fer sonar música al
Maresme Sound serà Carles Duart, qui presentarà aquest
17 d'octubre a Ca l'Arenas (20h) el seu últim disc: 'Voltes
al sol'. Les entrades tenen un preu de 6 euros. Duart és
un músic que combina sons de country, pop, reggae i
folk americà. Després d'aquest primer concert, encara
en vindran quatre més: Ferran Palau (31 d'octubre),
Espacea (14 de novembre), Dacil (28 de novembre) i
Black Fanegas (12 de desembre).

sociació cultural Aiguamoll

necessitat de complir al peu
de la lletra totes les mesures
de prevenció sanitàries. En
aquest sentit, destacar que
la venda d'entrades serà anticipada i s'hauran d'adquirir a
Dòria Llibres en els dies previs
als concerts. L'ús de mascareta i de gel hidroalcohòlic serà
obligatori, es numeraran els
seients per mantenir la distància i es reduirà l'aforament
al 30% ■
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Crear sobre un univers comú:
el paper

Gaudeix de
més fotos de
l'exposició
aquí

Cultura: Bernat López

El paper és un mitjà que ha
estat lligat a la creació des dels
inicis de la història, sent primer
un suport i després evolucionant cap a un rol de participant en l'expressió plàstica.
'Tarannàs el paper', l'exposició que es pot visitar fins al 21
d'octubre a la Destil·leria de
Mataró, pretén mostrar mitjançant els 11 artistes participants la capacitat expressiva
i rica en solucions que aporta
el paper a la creació artística. La mostra reuneix obres
de Tamara Ablameiko, Albert
Alís, Carmen Chofre, Ana
García, Sabine Finkenauer,

Una de les obres de l'exposició |

Marta Lafuente, María Lería,
AlbertoRomero, Javito Ruiz,

apreciar els diferents tarannàs

Begoña Tarrades i David
Vergés. Segons Alberto
Romero, comissari de l'ex-

'Tarannàs' és observar les dife-

posició, "el paper és el nexe
comú entre els artistes, però

índex: el paper ■

de cada artista". La riquesa de
rents solucions que cada artista adopta davant d'un mateix

observant cada obra es poden

'Un Déu Salvatge' clou el seu
cicle a la Sala Cabanyes
Cultura: Bernat López

17 i 18 d'octubre, a les 21h i 18h,
respectivament. Aquestes

molt la feina als actors, ja
que una bona part dels as-

són les dates que el públic

sajos es van haver de realit-

mataroní té a l'abast per aco-

zar per videotrucades, però

miadar 'Un Déu Salvatge' de

finalment el balanç ha estat

la Sala Cabanyes. L'obra no
ha estat una representació

molt positiu. Aquesta adap-

més, ja que les deu funci-

Reza compta amb les ac-

ons que es realitzaran han

trius Marta De Santos, Lídia

suposat la reobertura de la

Rovira i els actors Toni Luna

Sala Cabanyes després de

i el mateix Enric Lucena. Dos

sis mesos de tancament.
Els condicionants fruit de
la Covid-19 van dificultar

matrimonis es troben a casa

tació de l'obra de Yasmina

d'un d'ells per parlar sobre
la baralla que han tingut els

'Un Déu Salvatge', s'acomiada |

seus fills al parc. Aquest és
el punt de partida ■
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Dinàmics

El videojoc
que ajuda
a detectar
i tractar el
TDAH

Diagnosticar el TDAH amb una app:
un invent nascut a Mataró
Dinàmics: Bernat López

El TDAH (Trastorn per Dèficit

Braingaze, empresa de bi-

a sis hores d'entrevistes des-

d'Atenció i Hiperactivitat) és

prés de qüestionaris semies-

un trastorn de caràcter neu-

otecnologia situada al
TecnoCampus de Mataró,

robiològic diagnosticat ma-

ha creat dos softwares que

a aquest enfocament clàssic

joritàriament durant la infàn-

es poden utilitzar en tauletes

generalment varia entre el 85

cia. Tal com les seves sigles

o telèfons intel·ligents i que

indiquen, el pacient té tres

serveixen per diagnosticar el

símptomes nuclears: falta
d'atenció, hiperactivitat i

TDAH. Avui en dia, el diag-

impulsivitat.

ralment requereix de quatre

i el 90 per cent. Amb el sistema de Braingaze, la companyia ofereix proves de 12
minuts amb més del 90 per
cent de precisió.

nòstic fiable de TDAH gene-

tructurats, i la precisió final

32
DINÀMICS V1.indd 32

13/10/2020 13:28:05

Les aplicacions
mesuren i
analitzen els
moviments
oculars dels
pacients per
tal d'extreure
dades sobre la
seva activitat
neuronal

i hospitals a
Europa, a banda
d'irrompre ara al
mercat asiàtic

Les aplicacions mesuren

7invensun. Les tres empre-

i analitzen els moviments

ses treballaran conjunta-

oculars dels pacients per

ment per oferir solucions de

tal d'extreure dades sobre

diagnòstic als nens xinesos

la seva activitat neuronal.
"Això ens permet accedir a

que pateixen trastorns per
dèficit d'atenció i hiperac-

regions situades a les zones

tivitat. "En aquesta confi-

amb 25 clíniques i hospitals

profundes del cervell, zona

guració de diagnòstic, fem

a Europa, a banda d'irrom-

d'origen de molts trastorns

servir els jocs per activar un

pre ara al mercat asiàtic.

mentals. Amb els jocs inte-

senyal que mesurem amb

El fet d'utilitzar hardware

ractius de seguiment ocular

dispositius de seguiment

compatible amb smartpho-

estimulem aquestes regions

ocular d'alta resolució, com

nes redueix de forma ex-

per tractar problemes de sa-

la tauleta interactiva 7inven-

lut mental", explicava Hans

sun", afegia Hans Supèr.

Supèr, CEO de Braingaze,

ponencial el cost de cada
tractament. L'empresa situada al TecnoCampus de

després de fer-se públic

Mataró ha invertit sis anys

l'acord de la seva empresa
amb el gegant d'assegurances xinès. Ping An Group i la
startup de seguiment ocular

Braingaze està
treballant amb
25 clíniques

Braingaze està treballant

d'investigació per patentar
una eina que permet diagnosticar i tractar el TDAH
sense sortir de casa ■
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ILURO | Notícies

L'institut Damià Campeny,
el més afectat per la Covid-19 |

Salut

Consulta el
TraçaCovid
de Mataró

Prop de 900 alumnes confinats a Mataró
Salut: Bernat López

Els departaments de Salut

curs 2020-21. La normativa

donat a Mataró, i s'han ha-

i d'Educació han establert

diu que, en cas que es detec-

gut de prendre decisions.

el protocol que determina

ti un cas positiu de Covid-19

Dels 70 centres educatius

com ha de ser la gestió dels

en una aula, tot el grup hau-

de la ciutat adscrits a l'apli-

possibles casos de Covid-19

rà de fer quarantena durant

catiu Traçacovid, portal creat

que es puguin produir en els

10 dies.

per la Generalitat on s'actu-

centres educatius durant el

Aquesta situació ja s'ha

alitzen totes les dades referents als positius d'alum-

10 grups tancats

nes en Covid-19, n'hi ha 21
que presenten estudiants en
situació de confinament a

L'institut Damià Campeny és el que presenta una situació més complexa, comptant amb 10 grups tancats i 228 alumnes enviats a casa per
precaució (dades de dimarts 13 d'octubre). En volum de grups tancats,
el següent en la llista és l'Institut Josep Puig i Cadafalch, amb 7 grups
tancats i 206 alumnes a casa fent quarantena. Aquest centre també va
arribar a tenir 10 grups en confinament.

casa. Actualment, doncs, el
30% dels centres educatius
de Mataró han patit almenys
un positiu, dades que es tradueixen en quasi 900 alumnes confinats a casa. ■

34
TOT SALUT - V1.indd 34

13/10/2020 23:26:41

35
TOT SALUT - V1.indd 35

13/10/2020 23:26:42

ILURO | Llar

Llar
Com decorar la teva llar
Llar: Decoracion2.com / amic.cat

Per a sentir un habitatge de
veritat com teu, són neces-

has de decorar i conèixer els

i no resultin estridents. Els

punts forts de l'habitatge per

colors dependran molt del

sàries dues coses. D'una ban-

a potenciar-los, i quins són

toc que vulguis donar-li. Si

da, omplir-la d'experiències,

els febles, per a dissimular-los. Per a configurar la

busques un aspecte rústic,
ran més apropiats. Si busques

una casa no és senzill. Si tens

teva llar i aportar-li calidesa
i un toc únic i personal, necessites utilitzar detalls originals: objectes amb personalitat, amb la seva història,
evitant els fabricats en sèrie

poca experiència, aquí tens

que trobes a qualsevol casa.

una sèrie de consells per a

Evita convertir la teva llar en

decorar la teva llar amb es-

dia. Amb el pas del temps

til i bon gust. El primer de

un remolí de colors. Utilitza
una paleta de colors que es

tot, és tenir clar quin espai

complementin a la perfecció

i eliminant d’altres ■

de records personals i passar
temps en ell. Per un altre, decorar-lo al teu gust, donant-li
aquest toc personal inconfusible que et permet relaxar-te
i gaudir dels espais. Decorar

els colors terrosos i verds seuna casa mediterrània, el predomini del blanc amb notes
de color blau no pot faltar.
Crear una llar té molt a veure
amb el mètode de l'assaig i
error, ja que el toc perfecte
no s'aconsegueix de la nit al
aniràs afegint nous elements
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ILURO | Llar

Com fer prestatgeries per a decorar la teva paret
Llar: casaycolor.com / amic.cat

Les prestatgeries en les pa-

pintura acrílica, tauló de fusta

2. Pinta la fusta amb algun

rets a banda de ser molt útils

color pastís o combina varis,

i pràctiques per a ordenar

de 10 cm x 27 cm (o la grandària que necessitis), argolla

en elles multitud de coses,

metàl·lica, pinzell, tisores, tre-

de la decoració de l'habitació.

es converteixen a més en un
element decoratiu. Per això

pant, regla, corda.

3. Agafa la corda i estira-la

compartim amb tu aquest

talla l'extrem de la corda.

treball manual que pots fer

Procés:
1. Marca sobre la fusta amb

a casa i que resultarà barat i

ajuda de la regla quatre punts,

senzill de realitzar. Per a això,

un en cada cantonada. Agafa

llargada que necessitis, entrellaça la corda en l'argolla.

tan sols necessites creativitat i

el trepant o un tornavís elèc-

5. Els extrems oposats a l'ar-

els materials que et mostrem:

tric i obre cada forat.

golla, introdueix-los pels fo-

depenent del gust personal o

perquè quedi doble. Després,
4. Quan estigui tallada a la

rats de la fusta.
6. Assegura amb un nus cada
extrem del cordó per la part
de sota del tauló perquè no
es vegin.
7. Comprova que els dos costats estan al mateix nivell. Si
no és així, desfés els nusos i
rectifica-ho. Una vegada estigui recte, ja el podràs penjar-la a la paret ■
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ILURO | Llar

Com decorar els dormitoris infantils compartits
Llar: Decoracion2.com / amic.cat

Per manca d'espai en els ha-

necessari que abans de com-

diferents colors o tenir el

bitatges actuals ens veiem

prar el mobiliari tinguis en

mateix llit però amb diferent

en la necessitat que els nos-

compte fac-

tres fills comparteixin dor-

tors com l'es-

mitori. I encara que no per

pai, les edats

això han de deixar de ser

dels teus fills,

espais funcionals, pràctics

els seus gus-

i divertits, és cert que po-

tos i necessi-

den sorgir frecs. La clau per a

tats. D'aquesta manera cre-

en diferents
tonalitats
per a les joguines. El rep-

evitar conflictes és que la de-

aras una decoració especial

te consistiria en crear dos

coració els agradi i si a més
inclou idees per a aprofitar
al màxim l'espai i mantenir
l'ordre haurem triomfat. És

i personalitzada per a ells.

espais diferents però amb

Una solució en els dormi-

una decoració harmoniosa

toris compartits és utilitzar
el mateix mobiliari però en

i equilibrada, on es respec-

Un excel·lent
recurs és dividir
l'habitació en
dues zones

roba. Altres
detalls serien utilitzar
contenidors

ti la individualitat de cada
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nen. Un excel·lent recurs és
dividir l'habitació en dues

també són perfectes per a
optimitzar l'espai. Optar per

tres o més fa falta enginy i
una mica d'imaginació per

zones. Es pot aconseguir

colors clars i neutres sem-

a aconseguir-ho. Quan es

amb els tèxtils i la pintura.
Quan vulguin tenir privacitat pots col·locar unes cortines per a separar l'espai.

pre és una aposta segura
per a dotar a l'estada de

tracta de decorar un dormidel mateix sexe no és com-

alhora siguin a prop. Les lli-

lluminositat i alegria. Per a
una família nombrosa col·
loca els llits en "L" i una llitera volada, i si hi ha espai
extra d'emmagatzematge,
millor. Si decorar una habitació per a dos nens és tot

teres o llits de doble altura

un desafiament quan són

les tonalitats dels tèxtils ■

Una altra forma recurrent
és enfrontar els capçals.
És una manera que tinguin
una mica d'intimitat però

tori on dormen dos germans
plicat. El problema sorgeix
amb els de diferent sexe. Hi
ha diverses alternatives. Una
de les més senzilles és crear dos ambients totalment
diferents. De nou, juga amb
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La Màquina
del temps

16/10/2019

16/10/2015

16/10/2010

Fa un any...

Premi a una empresa del
TecnoCampus que tracta
tumors amb l'or

Fa 5 anys...

L'atur no puja al
setembre per primer
cop en cinc anys

L'empresa Nanotargeting, amb seu al TecnoCampus,
va guanyar el premi al projecte més innovador de la 4a
edició de la Xarxa Innpulso Emprende. Nanotargeting,
que té com a missió el desenvolupament d'aplicacions
biomèdiques de la nanotecnologia, ha rebut el guardó per un dels seus projectes. En concret, per un que
es basa en la investigació en nanopartícules d'or per
tractar amb més eficàcia alguns tumors cancerosos.

L'atur no ha pujat en un mes de setembre i
aquesta és la principal notícia de l'avenç de resultats ofert per l'Observatori del Mercat de Treball
de Mataró. El novè mes de l'any havia comportat els darrers anys augments importants en el
nombre d'aturats i aquest 2015 s'ha tancat amb
una variació mínima d'una sola persona menys
desocupada.
Fa 10 anys...

El Ple aprova protegir
els esgrafiats de la ciutat
El Ple Municipal de Mataró augmenta la protecció dels
esgrafiats de les façanes com a patrimoni històric i artístic de la ciutat. Després de la proposta presentada
pel Consell Municipal del Patrimoni, el Ple en la seva
totalitat va votar amb un 'sí' unànime. Els esgrafiats
són un element patrimonial de molts edificis situats
a l'Eixample.
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ILURO |

Horòscops

Horòscops
Facilitat per Roser Bona / AMIC

Àries (Del 21/3 al 20/4)
L’aspecte de Mart amb Plutó,
inclina a la contenció. Serà millor acceptar el que toca viure i
passar pàgina. Utilitza aquesta
energia per treballar en el que
t’interessi.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Ha arribat l’hora de casar-se
o d’augmentar la família. Si
vens d’un període d’angoixes
provocades per l’economia vius
un temps de més serenor. Has
après a relativitzar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Gaudeixes dels fills de curta
edat. Et dones plaers. Vols fer
una activitat artística en el teu
temps de lleure. Si estàs de
metges, no et conformes amb
un sol diagnòstic.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Es pot donar una certa distància entre tu i la família per diferència d’opinions. Mira de no
entossudir-te en petites coses
que no són importants i valora
el més essencial.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots viure alguns desacords
amb la parella, amb un soci o
companys de feina i la gent en
general. Usa la teva gran capacitat diplomàtica per sortir el
més airós possible.

La perseverança serà el que
t’ajudarà a assolir els teus objectius, no et deixis distreure pels qui no ho tenen clar.
Augmenten els contactes i les
converses interessants.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Certa tensió al terreny laboral.
Pots experimentar la competència deslleial o que algú jugui
a dues bandes. No perdis la paciència ni la calma, reafirma’t
amb amabilitat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si et sents una mica trist o incomprès amb el teu entorn,
potser no esteu en sintonia.
No et conformis, segur que hi
ha persones amb les que pots
compartir els teus ideals.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
El sector laboral és dels que
més maldecaps et pot donar
ara, ja que t’impliques de tal manera professionalment, que et
costa desconnectar. Trobades
familiars que gaudeixes.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Treus el màxim profit dels teus
talents i poses tota l’energia en
aconseguir alguns objectius
econòmics. Despeses extra
per assumptes relatius als fills
o la parella.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Una amistat pot arribar a l’etapa final o sents que els amics
del passat ja no comparteixen
la teva filosofia de vida. Et preocupa l’economia i hi poses
especial atenció.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’economia i la dieta et poden
donar algunes preocupacions.
Si ets prudent en general, tot
anirà bé. L’amor pot sorgir en
la distància virtual o amb una
persona estrangera.

43
HORÒSCOP - V1.indd 43

10/10/2020 22:10:58

ILURO | Anuncis per paraules

Anuncis
per
paraules

TREBALL

Inserta el teu
classificat online

Pujol, Canonge Baranera, Prim.

económicos. 699 20 40 45 - 631

Interesados escribir whatsapp o

01 16 68

Señora responsable se ofrece

SMS al 650 467 905

Técnico informático, reparamos

para cuidar mayores, niños, lim-

OCASION! Se vende piso 100m2,

su ordenador en su domicilio a

pieza, plancha por horas. Jornada

todo exterior, 4 habitaciones, 2

un precio muy económico, Tel.

completa. 693 521 672

baños, balcón terraza, junto metro

616 750 309

Señora con experiencia busca tra-

GORG. Opcion parquing. Directo

bajo cuidando mayores. Interna.

PARTICULAR. No inmobiliarias.

634 923 297

Móvil 630 138 283

Chica busca trabajo cuidando
mayores, niños y limpieza. Por
horas. Externa. Con experiencia.
603 482 185
Chica responsable se ofrece para
cuidado de mayores, niños, limpieza, por horas o interna. 631
034 498

IMMOBILIARIA
Particular lloga pis céntric, c/
Guifré, dúplex, 3 hab. Terrassa i
ascensor. 800 €/mes. Possiblitat
de parquing i traster a la mateixa finca. Tel. 617 412 224
Particular lloga planta baixa Gorg.
Cantonada 2 hab. recentment reformada. 750€ T.651 892 782
Traspaso Restaurante braseria
en funcionamiento en Badalona
centro. 619 061 189 · 619 036 665
Particular necesita parking en
Badalona dentro calles Marti

VARIS
Compramos libros, juguetes, co-

NECROLOGIQUES
14 d'octubre
Quica Turu Segura 71
Carmen Cardona Pérez 89

mics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos religiosos,

14 d'octubre

restos pisos y casas. Pago al mo-

Dolores Jiménez Holgado 77

mento. José Miguel. 679 736 491
COMPRO comics, álbumes de
fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyperman,Madelman, muñecas,

Valentín González López 91
Elvira Cobos Lizana 92
Araceli Ortega Alsina 72

Tente, Rico, Paya y antigüedades

Iñaki Gallastegui Chicharro

en general. 679 736 491

54

Maestro Wara, vidente especialis-

Montserrat Prat Tarrés 75

ta en todo tipo problemas, ayuda

Anna Gómez Salazar 91

a resolver. Amor,trabajo,salud,fa
mília,suerte.Resultados 100% garantizado. 652 80 65 70
Soy tarotista y puedo ayudar en

Esteve Pujolar I Guardiola 76
Iloa Cardozo 82
Rafael Sáez Barros 77

el amor, salud, dinero, trabajo y
otros asuntos. 633 967 891
Reformas en general: albañilería, electricidad, fontanería, pladur, pintura, carpintería. Precios

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
Foto denúncia

Forat a la vorera.
Carrer Miquel Viada
número 56.
Foto: JR Singermornings
Font: 'Foto Denúncia Mataró', grup de Facebook

Foto denúncia

Paperera en mal estat
situada al carrer Parc
del Palau, a Mataró.
Foto: Mohammad El Outhmany Shloshey
Font: 'Foto Denúncia Mataró',
grup de Facebook
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Personal
Dra. Cristina Martínez Viana
La passió de viure

Mira l'entrevista
sobre joc online
amb la Dra
Martínez Viana

Bernat López

La vida ens ensenya diàriament que triar el camí
més curt no sempre ens condueix allà on volem. Fluir amb actitud positiva i no frustrar-se
quan objectius marcats amb vermell semblen
escapar-se de les mans és fonamental. Quan
un somni s'esvaeix, de seguida en neix un altre
que et pot generar la mateixa passió, i fins i tot

dur-te allà on mai hauries sospitat. La Doctora
Cristina Martínez Viana, de 39 anys, n'és el clar
exemple. Fa gairebé dues dècades que exerceix
com a psicòloga, quan la seva il·lusió d'infantesa i adolescència era treballar a la televisió.
Comunicar li feia bategar el cor, però circumstàncies burocràtiques (sí, la maleïda nota
La Dra. Martínez Viana a la seva consulta |
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de tall), la van allunyar d'estudiar Periodisme
i Comunicació Audiovisual. Ara, ja amb dos fills,
la Cristina col·labora habitualment als mitjans
de comunicació, parlant de salut mental i, especialment, de l'addicció a les apostes a Internet.
Una fita assolida gràcies a recórrer un camí inesperat. La seva consulta al Gabinet Psicològic
de Mataró és sinònim de llum; de vida. Mentre
ella parla, perceps com tot el despatx s'inunda
d'una energia transformadora. 'Amb ella, tot és
possible', penses de seguida. Aquesta vitalitat
converteix la Doctora Martínez Viana en un niu
d'activitat constant. Del seu discurs, n'emana
una màxima inequívoca: aturar-se a no fer res
no és el seu fort. Ella és feliç amb aquest estil
de vida, ajudant els seus pacients a descobrir
les millors eines per a millorar la seva situació
emocional mentre els contagia d'un positivisme
cada dia més necessari. Tenir al costat un far
que il·lumina sempre va bé, i més en temps de
foscor i incertesa com els actuals. La valentia i
l'emprenedoria l'han acompanyat sempre, igual
que el seu marit, amic i company d'aventures
enèrgiques. La debilitat de la Cristina per la
fotografía és un fet, i el seu moment relaxant
diari amb The Walking Dead i una mica de lectura formen part de la seva recepta mèdica.
"Cada dia és un regal i, si no l'espremem, és
una pena". Queda dit ■

Amazon
venia llibres...
I ella perfums!
Actualment, l'empresa Amazon s'ha convertit
en un gegant de les finances i el comerç digital. Però, com tot fenònem d'èxit, sempre
hi ha una etapa primerenca. La Cristina la
recorda a la perfecció. El 2009, quan Amazon
només venia llibres, ella ja tenia actiu un ecommerce destinat a la venda de perfums a

Coaching, el nou món

Internet. Aquell negoci online, impulsat al
costat del seu marit, va suposar un èxit ro-

Durant el confinament, la Cristina va fer honor
a la seva condició de persona innovadora i
emprenedora. En un moment que demanava
aturar-se, ella va seguir en marxa. El Gabinet
Psicològic va haver de tancar portes, però ella
va posar en marxa un curs digital de creixement personal que ja camina cap a la tercera
edició. Qüestionar-se i aprendre d'un mateix
durant vuit setmanes de molta feina personal ■

tund, i la prova definitiva que la combinació

Apunts
Un objectiu: escriure un llibre sobre creixement
personal.
Un viatge: conèixer Japó i la seva cultura.
Una lliçó: que abans d'emetre qualsevol judici,
ens hem d'informar. No podem jutjar tant.
Una passió: viure.

d'ambició, innovació, constància i actitud
positiva és la fórmula màgica per assolir
qualsevol objectiu. En un món on els problemes d'ansietat, inseguretat, depressió i por
cada cop copsen més titulars, tenir empenta
i saber gaudir del moment resulta vital per
transformar el camí de la vida en una experiència plaent. I la Cristina predica amb aquest
exemple. Com a empresària, des del 2013 tira
endavant el Gabinet Psicològic de Mataró,
liderant un equip que ja consta de 16 professionals, mentre atén diàriament pacients
a la Unitat de Joc Patològic de l'Hospital de
Mataró. Tot això, sense deixar de ser mare,
esportista i influència a les xarxes socials.
Quina energia! ■
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KLEANING
Hand Hygiene Solutions

Expositor de venda
Gel hidroalcohòlic
Inclou 70 unitats de 30ml
Producte especial per
a hotels, supermercats,
gasolineres, granges
i altres establiments
de venda al públic.

45,45€

És possible
personalitzar
l'envàs de 30ml i
l'expositor amb la
marca de la teva
empresa. Consulta'ns.

La teva salut
a les teves mans
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