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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Mataró:
ha arribat l'hora

Opinió:
Bernat López

Reivindicar Mataró com una alternativa de

cap a Girona. Per què Mataró no pot ser un

gran qualitat davant de Barcelona. Negoci

cas similar? Ens ho hem de creure i treballar

Empresa Mataró, entitat que sorgeix el
2019 com a evolució de l'antiga Unió de

plegats. Tots els sectors junts", assegura el
president del NEM. Un dels aspectes cen-

Botiguers de Mataró, ha iniciat un projecte

trals de la 'nova era' buscada per Negoci

a cinc anys vista per situar la marca Mataró

Empresa Mataró és la cultura. Es buscarà

com a principal opció d'oci, comerç i em-

impulsar molt més l'eix cultural de la ciutat

prenedoria a la província de Barcelona. Així

per igualar-lo amb municipis com Terrassa

ens ho ha explicat en Xavier Martín, nou pre-

o Sabadell. Per això es compta amb Maria

sident del NEM, en l'extens reportatge que

Rovira, coreògrafa mataronina de primer

avui la Revista Iluro publica sobre el barri

nivell internacional que s'ha posat al servei

de l'Eixample. Segons Martín, la filosofia

del NEM per fer créixer la dimensió cultural de Mataró. En línies generals, la idea és
atraure nous visitants i noves empreses a
la ciutat, i que d'aquests 'nouvinguts' se'n
beneficiïn tots els sectors que ja operen a
Mataró. El NEM ha entonat el 'Mataró: ha
arribat l'hora' ■

principal del projecte és sumar esforços i
aconseguir consens entre tots els sectors
comercials, culturals i d'oci per anar "tots
a una". "A Mataró ho tenim tot per ser una
alternativa a Barcelona. Hi ha moltes empreses que estan marxant de la gran ciutat

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: EL SORRALL S'HA DE
DESTINAR A ZONES VERDES I EQUIPAMENTS?
SÍ (88%) | NO (12%)
ÉS UN BON MOMENT PER CANVIAR EL
PAVIMENT DE SANTA ANNA I LA RAMBLA?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Obres de millora a Santa Anna i la Rambla

Un any de coronavirus a Mataró

Ja han començat les obres de substitució del paviment
a la Plaça Santa Anna i a la Rambla. En total s'actuarà
en una superfície de 2.020 m2.

El passat 10 de març del 2020 es va produir el primer
contagi de coronavirus a la ciutat. Des d'aleshores
hi ha hagut més de 250 defuncions.
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ARRIBADA SENSE PÚBLIC
Seguiu la retransmissió
per Esport3, TDP i Eurosport

Arribada a
FOTOGRAFIA: ROMUALD GALLOFRÉ

Mataró
Dissabte 17 h (aproximadament)

27 de març

ETAPA 6

Tarragona - Mataró

C-1415c

RECORREGUT

Pl. del Camí de Traià
e
Av. d
i
uig
J. P
fa
da
Ca

lch

Arribada a Mataró per la carretera C-1415c pl. del Camí de Traià - av. de Josep Puig i Cadafalch av. de la Gatassa - pl. de Manuel Serra i Xifra rda. de Leopoldo O’Donnell - pl. de Granollers Camí de la Geganta - Final d’etapa (sense
públic) a la plaça d’Espanya

AFECTACIONS AL TRÀNSIT

Av. d
e la Gatassa

Entre les 7.30 i les 21 h el Camí de la Geganta
quedarà tallat al trànsit entre la plaça de Granollers
i el passeig de Carles Padrós. A partir de les 15 h
es tallarà el trànsit a tot el recorregut

R d a. d e

Pl. de Manuel
Serra i Xifra

L . O’Donnell

Camí de la Geganta
Pl. de
Granollers

Pl. d’Espanya

Arribada
sense
públic

www.mataro.cat/volta
Tel. d’atenció ciutadana gratuït 010*
Ajuntament de Mataró
@esportmataro
*Des de fora de Mataró 900 859 009.
De 8 a 19 h, de dilluns a divendres, excepte festius
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ILURO | Records

Gaudeix
d'un extens
reportatge
sobre Cirera i
La Llàntia

Foto antiga: la creació dels
barris de Mataró.
Foto: AV de Cirera i La Llàntia.
Foto actual: La Llàntia i Cirera
actualment. Foto: Bernat
López.

La creació
de Cirera i
la Llàntia
Records: Bernat López

D'aquells solars sense ordre i

zones de Mataró aixecades

per arremangar-se la sotana

plens de conreus, horts i tor-

pedra a pedra pels matei-

i agafar la pala per treballar.

rents dels anys 50, al barri

xos veïns i per protagonis-

De fet, cal recordar que l'As-

actual. Han passat prop de

tes d'excepció com el pare

sociació de Veïns de la Llàntia

70 anys des que Cirera i La

Jose Maria Echarri, un dels

Llàntia van començar a cons-

grans culpables de la con-

la van crear des de zero els
mateixos habitants del bar-

truir-se a mà al llarg del ter-

solidació de la Llàntia com

ri. L'edifici la funció d'escola,

reny vertical i irregular que

a barri. Malgrat ser capellà,

centre social, consultori mè-

conforma els dos barris. Dues

ell no tenia cap inconvenient

dic i parròquia ■

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

S'espera que les obres finalitzin en 4 mesos |

La plaça Santa Anna
i la Rambla es remodelen

Malestar a
xarxes per
l'inici de les
obres

Ciutat: Ángela Vázquez

Les obres de substitució del

Anna i La Rambla ja han co-

paviment de la plaça de Santa

mençat. Les actuacions es van

iniciar el passat dilluns, 15 de
març, i s'espera que finalitzin
en 4 mesos. El calendari d'ac-

És el moment?
La millora del paviment de Santa Anna i la Rambla és
una de les prioritats del Pla d'Impuls al Centre. Ara bé,
la situació de dificultat que viuen els establiments del
sector de la restauració ha generat debat i malestar
sobre si aquest era el moment oportú per executar
les obres. Bars i restaurants estan recuperant franja
horària de servei al públic, i ara veuen com els esperen 4 mesos de soroll i pols. Les obres han estat
adjudicades a l'empresa TEC RAUL, per un import
de 272.397,85€ ■

tuació constarà de dues fases
de dos mesos cadascuna. S'ha
començat per La Rambla, entre el carrer de Santa Teresa
i el Camí Ral. Un cop acabat
aquest primer tram es renovarà el paviment entre la baixada de Santa Anna i el carrer
de Santa Teresa. A més, en
aquesta primera fase ja començada, també es renovarà
la xarxa d'abastament d'aigua
potable ■
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La primera vacuna a Mataró es va posar el passat 5 de gener |

El 8% dels mataronins
ja han rebut una vacuna

Mira el
reportatge en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

Segons dades de Salut, un
total de 10.644 mataronins
ja han rebut la primera dosi
de la vacuna contra el coronavirus, mentre que 4.023
veïns ja tenen les dues dosis posades. Les xifres ens
indiquen que un 8.2 per
cent de la població de la
ciutat ja ha estat administrat amb la primera injecció ■

El ritme decreix
Les dades del portal oficial de Salut dictaminen que
el ritme de vacunació va a la baixa a la ciutat. Entre el
20 i el 26 de febrer es van administrar 2.680 primeres
dosis a Mataró, 1.650 entre el 27 de febrer i el 5 de març
i només 1.230 entre el 6 de març i el 12. Recordem que
la primera vacuna a Mataró es va posar el passat 5 de
gener a la residència el Mirador. Si es manté el ritme
actual, caldria un any més per assolir la immunitat de
grup: el 70% de la població de la ciutat vacunada ■
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El rebut del consumidor mitjà ha sumat aquest gener 58,06 euros, un cost superior en un 25% al de gener del 2020 |

El frau elèctric augmenta un
43% en 5 anys segons Endesa

Mira el
reportatge en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

Endesa ha fet públiques unes

fa 5 anys. La companyia assegura que a la capital del

d'augmentar. Destaca la gran

Maresme s'han defraudat 4,3

2021, en plena onada de fred.

milions de kilowatts hora any

El rebut d'un consumidor

darrers 5 anys. L'ocupació de

durant el 2020, un consum

mitjà ha sumat aquest gener

cases o les "punxades" de la
llum són alguns dels motius

equivalent a l'energia que
utilitzen 15.800 llars durant

58,06 euros, un cost superior en un 25% al de gener del

als quals fa referència la com-

un mes.

2020, segons dades propor-

dades que mostren un augment de casos de frau elèctric a Mataró d'un 43% en els

panyia per explicar l'augment

pujada soferta en aquest

cionades per FACUA. Una pu-

del frau. Endesa va detectar

El preu de la llum es dispara

jada que s'ha donat en plena

durant l'any passat gairebé

pandèmia i crisi econòmica i

irregulars a la província de

Si ens centrem en la problemàtica des d'una altra
perspectiva, cal dir que el

Barcelona, un 76% més que

preu de la llum no ha parat

borrasca Filomena ■

18.000 casos de connexions

que també va coincidir amb
l'arribada a la Península de la
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L'embarcació que necessita Roger Boixet costa uns 40.000 euros |

Roger Boixet, un somni
i la Síndrome 22q11

Escolta el
testimoni d'en
Roger

Ciutat: Ángela Vázquez

La Síndrome 22q11 és un tras-

Creuar l'oceà a vela

que aquest jove mataroní vol

torn causat per una afectació

Creuar l'oceà Atlàntic amb

afrontar gràcies a patrocina-

del gen 22. Afecta el sistema

una embarcació de 6,5 me-

dors i a una beca esportiva

cardíac, causa anomalies al pa-

promoguda per la platafor-

ció i la força muscular i provoca

tres d'eslora i sense cap
mena d'ajuda directa és la
fita d'en Roger. Els objec-

dislèxia i TDA. Aquest mataro-

tius? Visibilitzar la malaltia i

Mini Transat l'any 2023, co-

ní de 19 anys només en tenia
13 quan li van diagnosticar la

complir el somni de creuar les

mençant a Les Sables d'Olon-

aigües més impressionants

ne (França) per acabar-la a

Síndrome 22q11, però rebre la

del planeta. L'embarcació que

Sant-François (Guadalupe).

notícia no l'ha fet renunciar als

necessita Roger Boixet costa

Unes 4 mil milles recorrent

seus somnis.

uns 40.000 euros, despesa

l'oceà Atlàntic

ladar, penalitza la concentra-

ma "Where is the límit". Boixet
voldria participar en la regata

■
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Fent barri:
L'Eixample
Potenciar la marca Mataró
El NEM vol convertir la ciutat en l'alternativa a Barcelona
Text: Bernat López

E

ls episodis de 'Fent barri' arriben a l'Ei-

creiem que és el moment de reivindicar pro-

xample i és aquí on volem parlar d'un

jectes que apostin per la suma d'esforços. Al

projecte que engresca. Durant l'últim

carrer Sant Benet 42, seu de Negoci Empresa

any, el país ha patit una forta sacsejada soci-

Mataró (NEM), n'hi ha un de ben interessant.
La nova junta del NEM, entitat que sorgeix

al i econòmica. En un moment on calia abaixar el to i generar dinàmiques de consens, la
crispació s'ha apoderat de l'escena política,
acabant per esgotar encara més una població que demana gestió i construcció; no retrets i batalla. Tenint aquest context al davant,

el 2019 com a evolució de l'antiga Unió de
Botiguers de Mataró, ha iniciat un projecte
a cinc anys vista per situar la marca Mataró
com a principal opció d'oci, comerç i emprenedoria a la província de Barcelona.
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"Us presentem
un projecte per
fer créixer la
marca Mataró i
dues històries de dos
veïns de l'Eixample"
Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Així ho assegura Xavier

Des de la primera associació

diferents equips de treball

Martín, president de Negoci

de veïns fins a l'últim gran

especialitzats en cada àm-

Empresa Mataró. "A Mataró
ho tenim tot per ser una alternativa a Barcelona. Hi ha

empresari de la ciutat. Tots

bit per tal de treballar de

ens hem d'ajudar, comunicar

forma òptima. "Som en un

i anar a una", afegeix.

moment clau pel futur de

moltes empreses que estan

la ciutat. S'estan gestant

marxant de la gran ciutat cap

Agafar el tren

plans urbanístics d'impuls,

a Girona. Per què Mataró no

Des del NEM s'han creat

el TecnoCampus ja compta

pot ser un cas similar? Ens
ho hem de creure i treballar plegats. Tots els sectors
junts", destaca. Des del NEM
es treballa per "cohesionar
tots els gremis de la ciutat
sota el nom d'una sola marca potent". Martín entén que
Mataró atrau "segments de
població enfocats a àmbits
molt diversos" i que l'estratègia més intel·ligent és que
tots aquests àmbits "treballin
de forma col·lectiva". "S'ha
d'acabar amb el model on
cadascú tira pel seu camp.
13
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El NEM ha iniciat un projecte per situar la marca Mataró com a principal opció d'oci, comerç i emprenedoria |

amb 14 carreres i més de
3.700 estudiants, tenim

fa referència a la progressi-

"ha faltat comunicació", i és

va recuperació econòmica

ara quan cal invertir la ten-

una bona oferta gastronò-

que hi haurà un cop supe-

dència. "Estem fent una crida

mica, un port que es renova

rada la pandèmia. "És el mo-

per complet i capacitat per

ment d'extreure i exportar

atraure molts visitants de

tot el potencial de Mataró.

caire cultural. O agafem el

Barcelona està perdent força

a la ciutadania per estimar
la ciutat. Hem de ser ambiciosos. Amb els serveis que
té Mataró i amb el seu en-

tren ara, o el perdem", sentència Xavier Martín. Quan

i nosaltres podem erigir-nos

torn natural, ho tenim tot per

en una gran alternativa pro-

convertir-nos en un centre

parla de tren, el president

vincial", reivindica. Segons el

turístic a nivell nacional",

de Negoci Empresa Mataró

NEM, a Mataró històricament

apunta Martín.
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La primera pedra del projecte 'marca Mataró' és afavorir l'economia circular i local |

Economia circular

els pròxims dos i quatre anys

d'art potent que necessita

La primera pedra del projec-

s'han d'assegurar les bases

Mataró. Crec que ella pot

te 'marca Mataró' és afavorir

perquè aquest projecte de
marca Mataró sòlida "sigui
un èxit". D'entrada, el NEM

elaborar una temporada

l'economia circular i local. "Ho
necessitem per revifar després de la pandèmia. Totes

cultural de primer nivell a
la ciutat, i aconseguir que

té la "prioritat" d'assolir que

tot l'eix de cultura i els es-

les entitats han d'entendre

"el TecnoCampus tingui una

pais on s'hi desenvolupen

que s'han de donar a conèixer, fent bons plans de co-

connexió encara més directa

les activitats guanyin res-

amb el centre i la resta de

sò i potència", reflexiona

municació", assegura Xavier

la ciutat". "Estem planificant

en Xavier. En aquest punt

Martín. Una de les feines del

una setmana universitària al

de la conversa, l'empresari

president del NEM és agluti-

torna a reivindicar la neces-

guirà mirar Mataró com una

setembre que sigui un reclam per la gent jove", afegeix Martín. En l'àmbit cultural, el teixit empresarial i
comercial mataroní també

opció superior a la de capital

busca un nou impuls. Per

de comarca". "La idea que te-

ha d'existir ha de ser Mataró.

Doncs anem a Mataró", ar-

això ha integrat dins dels
seus equips de treball la
coreògrafa internacional
mataronina Maria Rovira,

gumenta l'empresari del sec-

una de les personalitats del

profit de tots els nouvin-

tor de l'interiorisme.

món de la cultura amb un

guts que arribaran a casa

currículum més brillant. "La

nostra en aquesta etapa de

TecnoCampus i cultura

Maria és la persona ideal per

creixement de població que

Segons Xavier Martín, entre

recuperar aquesta essència

vivim", sentència ■

nar "empresaris de molts sectors" perquè "s'impliquin a la
causa". Només així "s'aconse-

nim és ser la resposta a una
pregunta: 'Què fem avui?'

sitat de fer pinya. "No importa d'on vingui cada persona. Del NEM, d'un gremi,
d'una empresa o d'un petit
comerç. L'única marca que
Només així és possible posicionar-nos cap al target
que ens interessa i treure

15
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ENTREVISTA
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L'Eixample vol ser més barri
Un cop coneguts els projectes del sector empresarial, ara volem sortir a peu de
carrer per escoltar com els
veïns i veïnes de l'Eixample
viuen en convivència al barri. Per fer-ho ens citem amb
la Glòria Basela, membre de
l'Associació de Veïns del Pati
de Can Marchal. El pati és un
dels grans tresors de l'Eixample, i inclús és un espai encara
"molt desconegut" per molts
mataronins i mataronines. La
conversa amb la Glòria comen-

Glòria Basela, membre de l'Associació de Veïns del Pati de Can Marchal |

ça amb una pregunta directa:

i el centre són les zones que

centra bona part dels debats,

'com és l'Eixample?'. "Diria que

lideren Mataró", afegeix. Però

i l'Eixample tampoc se n'esca-

és un barri cohesionat social-

malgrat ser l'àrea més pobla-

pa. "Fa un any, principalment

ment i que compta amb bons

da de la ciutat, amb ja més de

en una zona del barri tocant al

serveis. Tenim una oferta comercial molt bona i a tocar, el
mercat, i no tenim necessitat

32.500 habitants, a l'Eixample

centre, s'hi van donar un con-

li manca quelcom important:

d'agafar cap transport per des-

"sentiment de pertinença a
barri". "Malgrat tenir molta

plaçar-nos", ens trasllada per

població, crec que ens falta

junt d'ocupacions molt conflictives. Vam viure una onada de robatoris i inseguretat,
i això va mobilitzar els veïns",

començar. "Diria que al barri hi

tenir la sensació que formem

relata la Glòria. Amb l'esclat

ha una transició gairebé diària

part d'un conjunt", alerta Glòria

de la pandèmia i el posterior

entre l'horari comercial, on s'hi

Basela.

veu molt moviment, i la resta
del dia, on hi regna la tranquil·

La seguretat

litat. A nivell de renda per cà-

Com en la majoria de zones de

pita, segurament l'Eixample

Mataró, la paraula 'seguretat'

16
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confinament, la qüestió de la
seguretat "va quedar en un segon pla", ja que semblava que
la problemàtica "havia desaparegut". "Després hem vist
que s'han continuat ocupant
més habitatges", reconeix la
membre de l'Associació de
Veïns del Pati de Can Marchal.
Glòria Basela, en representació de la comunitat del barri,
entén que solucionar aquesta
qüestió "té una enorme dificultat", ja que no només "depèn d'activar més dispositius

projecte d'illa de Can Fàbregas

limitat bastant". "Condicionen

policials". "Estem parlant de

que s'arrossega "des del 2006,

totalment la situació actual de

ser capaços d'inserir dins de

aproximadament". "El famós

l'Eixample", reivindica. Glòria

la societat molts d'aquests jo-

Basela parla de projectes com

que, quan fan 18 anys, deixen

centre comercial havia de
marcar el futur econòmic i
urbanístic de la zona, però

de rebre aquest suport. És un

acumulem més de 15 anys de

les Tereses, la construcció

tema que s'ha d'abordar des

despropòsits. Qui ha pres les
decisions ha estat una mica

de la casa de la cultura o la

apunta la veïna de l'Eixample.

capgròs en aquest sentit",
lamenta la Glòria. Basela, a

les Tereses". "El barri està a

Esperant actuacions

més, creu que "les actuacions

se solucionarà, però potser

Sens dubte, una de les grans
reivindicacions del barri és el

que s'havien de dur a terme al

estem fent tard", afirma per
tancar ■

ves tutelats per la Generalitat

de moltes vessants diferents",

Una de les grans reivindicacions és el projecte d'Illa de Can Fàbregas |

barri i no s'han efectuat l'han

la "peatonalització del carrer
Sant Benet fins a la Plaça de

mateixa reorganització de
l'expectativa per veure com
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En Javier va arribar buscant "un futur millor per les seves filles" |

Gastronomia en família
Per acabar amb les perspec-

curiosa: es diu El Fortín perquè

va tornar a Buenos Aires du-

tives d'aquest reportatge

en Javier és un gran aficionat

rant 7 anys per finalment des-

ens hem citat amb en Javier

de Vélez Sarsfield, un equip

fer el camí i descobrir Mataró.

Ferrazzo, un emprenedor ar-

de futbol històric de l'Argenti-

gentí que ha obert el seu ne-

na. L'estadi de Vélez es coneix

goci a l'Eixample, fa escassos

popularment com El Fortín, i

mesos. Al carrer d'Argento-

aquest caràcter de reunió fa-

na número 104 hi ha el bar

miliar i d'amics és el que Javier

"És una ciutat que té tot allò
que un ésser humà necessita. Platja, escoles, espais bonics, oferta comercial... Crec
que Mataró és polifacètica",

El Fortín, un establiment especial ple de delícies artesa-

Ferrazzo ha volgut traslladar al
seu negoci. El nostre protago-

assegura el cuiner i pastisser
argentí. En Javier va arribar a

nals. El bar d'aquest cuiner de

nista va arribar a Catalunya el

l'Eixample buscant "segure-

Buenos Aires té una història

2002 i, després d'una dècada,

tat, opcions de feina estable
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i un futur millor per les seves

M'agrada que dins del bar es
respiri un sentiment de germanor i la idea que tothom

el de Buenos Aires", ens re-

clar. "D'aquí m'enduria cap al
meu país el mar Mediterrani,
la neteja, el respecte que es
té la gent al carrer i la calma.

coneix. Del barri, Ferrazzo

De Buenos Aires m'agradaria

ca, tastar bon cafè i anar pro-

en destaca "les bones vibra-

dur cap a l'Eixample els meus

vant tots els nostres productes

cions", tot i que espera que

amics i la gastronomia", rela-

les restriccions vagin aflui-

ta. Precisament parlant sobre

xant per tal de poder seguir

l'art de la cuina, en Javier ens

artesanals... Quin pla pot ser
millor que aquest?" ens presenta amb un somriure. I és

"fent créixer el negoci". Quan

explica com ha volgut expor-

ben cert. De ben segur que

li preguntem per una com-

tar la filosofia càlida i ama-

a l'Eixample no hi ha llocs on

parativa entre l'Eixample de

ble de l'afició de Vélez al seu

es puguin menjar empanadas

Mataró i Buenos Aires, el nos-

bar. "El Fortín és un lloc de tro-

tre protagonista parla molt

bada per tota mena de gent.

delicioses o dolços alfajores
de primera divisió.

filles". "Volia que visquin un
panorama més tranquil que

hi té cabuda. Escoltar músi-

Sense autobús per tornar

Javier Ferrazzo, emprenedor que ha obert el seu negoci a l'Eixample |

Mentre conversem amb en Javier Ferrazzo, di-

Veure tots aquests autobusos em fa recordar

versos autobusos van pujant pel carrer Torrent
i passen per davant del bar. Aquest moviment

que, aquell dia, jo vaig tenir molts problemes
per tornar al meu barri des del camp. Tots els

de gent agrada al nostre protagonista i li fa

colectivos, els autobusos argentins, eren plens

recordar una divertida anècdota sobre un

d'aficionats de Boca i, clar, no era una bona idea

partit de Vélez on gairebé va acabar dormint
al carrer. "Parlo de la temporada 1989-1990. Jo

pujar-hi", rememora. En Javier parla de Vélez
i de Mataró amb el mateix entusiasme; amb

tenia uns 18 anys i jugàvem a casa contra Boca

l'alegria d'identificar-los com dos llocs familiars

Júniors, un dels clubs més poderosos del país.

on gaudir de bons moments. Aquesta també

Anàvem perdent 3 a 0, però vam aconseguir

és la filosofia del Fortín: tenir cura i connectar

empatar a 3. Va ser una nit històrica a l'estadi.

perquè el client es transformi en amic o família ■
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Instants
100 anys de la UD Mataronesa

Entrevista amb el
president, David
Jiménez

El club es va fundar el 1921 i és
un dels pioners del futbol a Mataró
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Recuperar el futbol base és
la gran aposta de futur de l'entitat
17
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Espor
Beto
Fernández
comenta
el partit de
Copa del Rei

WATERPOLO

Adéu a
l'Eurolliga amb
el cap alt (9-9)
El CN Mataró Goufone
s'acomiada de disputar la
final a quatre de l'Eurolliga de waterpolo femení,
després de caure eliminat
a quarts de final contra
l'UVSE Budapest. El conjunt
de Dani Ballart havia de remuntar el 9 a 12 del duel

El conjunt de Dani Ballart no va poder passar de l'empat |

d'anada disputat a Mataró,

La Copa també marxa

però no va poder passar de

definitiu. Malgrat caure eli-

l'empat a Hongria (9-9). Les

minades, les mataronines

nostres van fer un bon par-

jugaran la final a quatre de

Pel que fa al masculí, el Quadis CN Mataró

tit a Budapest, sobretot en

la copa LEN juntament amb

no va poder contrarestar

un tram final on 5 gols con-

el CN Sabadell, el Kinef-

l'enorme talent de l'Atlè-

vertits en l'últim parcial van

Surgutneftegaz rus i el

tic Barceloneta, caient eli-

permetre establir l'empat

Lifebrain Sis Roma italià ■

minat als quarts de final
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orts
de la Copa del Rei (13-4).

mataronins durant els tres

anar a més en el tram final,

El vigent campió només va

primers períodes (10-1). El

igualant les forces amb un

deixar anotar una diana als

bloc de Beto Fernández va

3-3 en el darrer quart

■

BÀSQUET

Derbi de
permanència
i festival
anotador
La UE Mataró Germans
Homs protagonitza la seva
particular setmana gran,
assolint la permanència a

Els homes de Charly Giralt van doblegar el Lliçà d'Amunt |

la Lliga Femenina 2 i completant un enorme partit
a EBA. L'equip femení es

En posició de play-off

i en llocs de play-off d'as-

A Lliga EBA, les bones

cens. Jaume Solé es va ex-

va imposar a l'Advisòria Maresme en un der-

notícies per la UE Mataró

bi trepidant (62-61) decidit a la pròrroga. Dos tirs

gents. Els homes de Charly

hibir amb 32 punts, 8 rebots i un 40 de valoració.
El Mataró Parc Maresme,

Giralt van doblegar el Lliçà

per la seva part, és penúl-

lliures errats per Cristina

d'Amunt amb molta con-

tim de grup (2/8) després

Hurtado amb el rellotge a

tundència

d'encaixar una nova derro-

zero van donar-li el triomf

mantenir-se segons (6/2)

també es mantenen vi-

(92-66)

per

ta contra la Penya (49-65)

■

a les groc-i-liles. Hurtado
havia

guiat

l'Advisòria

cap a la remuntada amb
dos rebots ofensius molt
importants.

Reviu el
derbi de Lliga
Femenina 2

Reviu
l'exhibició del
bloc de Charly
Giralt
23
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MOTOR

Lluc Bergadà, un
mataroní a tot gas

Així funciona la
Copa Yamaha
125cc on
participa en
Lluc

Mataró també compta amb
talent en el món del motor.
Un dels exponents joves de
la ciutat és en Lluc Bergadà,
pilot de 14 anys que participa a la Copa Yamaha 125cc
Blu Cru de Catalunya i del
Mediterrani i al campionat
català de Supermotard Pit
Bike. L'any passat, Bergadà
es va proclamar campió de la
Copa Yamaha 125cc Blu Cru
de Catalunya i del Mediterrani
i també va guanyar la Copa

L'any passat, Bergadà es va proclamar campió de la copa Yamaha |

Catalana de Supermotard Pit

en circuits com Alcarràs,

Calafat (Tarragona), Albacete,

Bikes. En Lluc està acostumat

Castellolí, Montmeló, Los Arcos

Cartagena, Motorland (Aragó)

a pilotar per arreu d'Espanya,

(Navarra), Xeste (València),

i Jerez

■

FUTBOL SALA

A pensar en la fase d'ascens (3-1)
El Futsal Aliança Mataró es
va acomiadar de la primera fase de la lliga caient a la
pista del tercer classificat: el
Barceloneta (3-1). Aquest resultat fa que l'equip d'Albert
Sabaté tanqui aquest primer
tram de la temporada segon amb 37 punts, a quatre
del líder, el CN Sabadell. De
cara a la fase d'ascens, els
set clubs classificats a banda
del Mataró són el Sabadell,
el Barceloneta, el Manresa,
el Calvià, el Sala 5 Martorell,
l'Hospitalet i l'Escola Pia
Sabadell ■

L'equip d'Albert Sabaté tanca el primer tram de la temporada segon |
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HANDBOL

El Joventut
s'oblida de
guanyar (29-33)
El Joventut Mataró segueix
atrapat en una mala dinàmica de resultats que l'ha dut a
encadenar cinc jornades sense guanyar a la Divisió d'Ho-

Joventut en la classificació.

nor Plata femenina. L'Elda

A Primera Estatal, bon empat

Prestigio va assaltar la pista

del Mataró a la pista de la Salle

groc-i-negra el darrer cap de

Montcada (27-27) que deixa

setmana (29-33) i empata el

els nostres novens 17 punts ■

HOQUEI

Eric Florenza:
"Ens costa
definir"

l'OK Lliga contra el Calafell

Eric Florenza, capità del CH
Mataró, valorava d'aquesta
manera la derrota soferta a

Veníem de guanyar molts
partits en els últims dos

Declaracions
d'Eric
Florenza,
capità

Reviu el
partit del
masculí a
Montcada

(0-2). "Ens costa trobar porteria i definir. És una temporada complicada. L'OK
Lliga és diferent de Nacional.

anys i, quan hem vist que
no ens sortien les coses, ens
ha costat. Crec que ens ha
faltat experiència", apuntava
Florenza ■

FUTBOL

Arriba la primera
derrota (2-1)
El Mataró pateix la primera
derrota de la temporada al
camp de l'històric Júpiter (21). El conjunt de Raúl Monroy
es va avançar amb un gol
d'Uri gairebé a la mitja hora
de partit, però en pocs mi-

represa, els de la Verneda van

(63'). Uri i Gonpi van fregar el

nuts el Júpiter va empatar

acabar de capgirar el resultat

mitjançant Eric (35'). Ja en la

amb el 2 a 1 final de Felius

gol en nombroses ocasions,
però el premi no va arribar ■
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler
de l'especial de
comèdia

Dani Rovira aporta la seva visió més sincera, delirant i sense filtres sobre l'ésser humà |

Odio, de Dani Rovira
Cinema i sèries: Bernat López

Dani Rovira no va viure un 2020 somiat i així ho
resumeix en els primers minuts del seu monòleg sobre l'escenari del Teatre Soho Caixabank
de Màlaga. Rovira, un dels més exitosos còmics
del país i protagonista d'alguna de les pel·lícules
més taquilleres de la història del nostre cinema,
va ser diagnosticat d'un càncer a inicis de l'any
passat, una malaltia que el va posar a prova i que
ha superat amb energies renovades. Aquest optimisme i aquesta vitalitat il·luminen l'escenari més
que la pròpia posada en escena de l'espectacle.
Data d'estrena i plataforma
12 de març. Disponible a Netflix.

Sinopsi
Dani Rovira aporta la seva visió més sincera, delirant i sense filtres sobre l'ésser humà en aquests
temps. Els conceptes del riure estúpid, els vegans, les mascotes, les xarxes socials, les apps
per lligar i l'odi desmesurat són l'eix central d'un
discurs que enganxa. I és que quan l'actor posa
la directa sobre un escenari és absolutament imparable. Rovira surt emocionat a l'escenari. Es
nota que 'Odio' és un show catàrtic i ell s'obre
en canal i ens arrossega a tots en aquest viatge.
Malgrat no ser políticament incorrecte, l'actor
té l'habilitat de llançar uns quants dards a la
premsa, les xarxes socials, els ofesos o fins i
tot al feixisme ■
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The Mauritanian
Capturat pel govern dels Estats
Units, Rahim sobreviu a la presó de
Guantánamo on porta més d'una dècada sense càrrecs ni judici.
Direcció: Kevin Macdonald.
Intèrprets: Jodie Foster.
129 min.

Las traductores
L'editor d'un escriptor de bestsellers introdueix a nou traductors en un búnquer amb la finalitat que tradueixin la seva última
novel·la.
Direcció: Régis Roinsard.
Intèrprets: Lambert Wilson.
105 min

Inmune
Any 2024. El virus COVID23 ha patit una nova i perillosa mutació amb
un 50% de mortalitat. El món torna
a estar tancat.
Direcció: Adam Mason.
Intèrprets: KJ Apa.
90 min.

El informe Auschwitz
Narra la història real de Freddy i
Valter, dos jueus eslovacs que van
escapar d'Auschwitz el 1944 i van
aconseguir tornar a Eslovàquia.
Direcció: Peter Bebjak.
Intèrprets: Noel Czuczor.
94 min.

La Gomera
Cristi és policia i alhora delator de la
màfia. Viatja a la Gomera per aprendre un dialecte i així comunicar-se
amb Zsolt.
Direcció: Corneliu Proumboiu.
Intèrprets: Vlad Ivanov.
97 min.

Dardara
Documental que avança a través de les lletres i les reflexions
de Gorka Urbizu, compositor,
guitarrista i vocalista de Berri
Txarrak.
Direcció: Marina Lameiro.
Intèrprets: Documental.
98 min.
27
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A

genda
Miquel
Moya
Miquel Moya és un músic, compositor i cantautor català que acaba de
publicar el seu primer
treball discogràfic: "Iris".
Un recull de set cançons
que es mouen entre el
pop i el soul d'autor. Cada
cançó descriu un paisatge, un moment de la seva
vida i un estat d'ànim
Així sona
Miquel Moya

Diumenge 21 de març a les 12h
Carpa del Parc Central | Entrada: gratuïta amb reserva

EXPOSICIONS

L'exposició vol donar a conèixer
alguns dels comerços i nego-

ESTABLIMENTS
EMBLEMÀTICS DE MATARÓ
Des 24 de febrer fins al 25
d'abril
Museu de Mataró

cis més rellevants de la ciutat.
Establiments únics que conserven el regust del passat.

Espai AlterArte
Del 22 de febrer
al 26 de març
David N'Dongo és un artista d'Alterarte que resideix a Mataró.
És autodidacta i té un estil molt

EL ARTE NO TIENE FIN

propi. Exposició de quadres
interessant.
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Mira el
tràiler de
l'obra

Com menja un caníbal
La Dora arriba a la Barcelona gris dels anys 50 i aconsegueix trobar un racó de pau, el
Garitu, un espai oníric i fantàstic on tothom qui arriba ho fa sense voler i preferiria no
ser-hi, però on tothom se sent a gust: l'univers dels fràgils
Dissabte 20 de març a les 20h
Teatre Monumental
Entrada: 21 euros platea / 17 euros amfiteatre

DINS
Col·legi d'Aparelladors
Del 26 de febrer al 28 de
març
Mostra de dibuix que s'inspira en
el seu títol. Què ha provocat la
reclusió, el tancament i la bombolla que la pandèmia ha creat?

intens de creació.
MATARÓ: DE MANCOS A
DJEMBERENG

al 17 d'octubre
Nau Gaudí
Exposició Col·lecció Bassat
1990-1999 (II), la segona i última mostra de les obres selec-

Can Marfà
Fins al 11 d'abril del 2021

cionades de la col·lecció realitzades durant els anys noranta.

L'exposició «Mataró: de Mancos a
Djembereng» és una experiència

PAISATGES

de descoberta sonora de la ciutat,
ALBERTO ROMERO GIL.
EN PROCESO
La Destil·leria
20 de febrer al 24 de març
Aquesta exposició pretén mostrar el procés creatiu de l'artista

que sorgeix de la voluntat d'explorar el patrimoni sonor mataroní
i d'aproximar-nos a la diversitat
que escoltem i compartim.
ELS ANYS 90 DE LA
COL·LECCIÓ BASSAT

Alberto Romero. Els quadres
mostren la cúspide d'un camí

Des de l'11 de febrer
fins al 2 de maig
Ateneu de la Fundació
Iluro
'Paisatges' presenta obres de 21
artistes – del Maresme o vinculats a la comarca – que, amb

Del 27 de gener

diverses tècniques artístiques,
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Un 41,6% de les produccions
van ser anuncis |

Cultura

Joaquim
Arnó explica
l'èxit de la
comarca

El Maresme: pol d'atracció
de produccions audiovisuals
Cultura: Bernat López

127 rodatges integrats en
86 produccions audiovisuals. Aquestes són les impressionants xifres dels rodatges registrats durant el

En declaracions a Mataró
Audiovisual, el president del

que ha propiciat un total de
199 dies de rodatge durant el

Consorci de Promoció Turística

2020, repartits en 20 muni-

del Maresme, Joaquim Arnó,

cipis diferents. Mataró des-

valorava molt positivament les

2020 al Maresme, malgrat la

dades. La comarca ofereix "un

taca en primera posició amb
47 rodatges. Si analitzem les

pandèmia del coronavirus.

ventall d'escenaris molt ampli",

dades, veiem com un 41.6%
de les produccions van ser

PRODUCCIONS DESTACADES
Durant el 2020 hem vist passar pel Maresme a actors i
directors de gran prestigi. La pel·lícula de Netflix 'Loco
por ella', dirigida per Dani de la Orden, es va rodar a la
comarca, igual que la sèrie de la mateixa plataforma
'El inocente', protagonitzada per Mario Casas. De la
mateixa manera, parts de la pel·lícula documental sobre
l'Open Arms ('Mediterráneo'), amb Dani Rovira i Eduard
Fernández al capdavant, es van produir al Maresme. El
film 'Las leyes de la frontera', de Daniel Monzón, així
com les sèries 'Vida perfecta', 'Hache' o 'Merlí Sapere
Aude' també van passar per casa nostra. Mataró i el
Maresme atrauen el món audiovisual de més alt nivell ■

anuncis, mentre que les sèries (12.5%), els videoclips (8%)
i les pel·lícules (6.9%) han tingut un protagonisme menor,
però igualment actiu. El rol de
la Maresme Film Comission,
òrgan que posa en contacte
productores i ajuntaments,
ha estat clau per atraure produccions audiovisuals cap a
Mataró i la resta de la comarca.
Segons Arnó, ja s'està treballant per "disposar d'un plató
fix on es puguin fer filmacions
importants" ■
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Cerdanyola convoca el seu I
Certamen Literari de Sant Jordi
Cultura: Bernat López

L'Associació

Cultural

Gaudeix
d'un
reportatge
sobre
Cerdanyola

de

Cerdanyola i l'Associació de
Veïns de Cerdanyola convoquen el primer certament literari de Sant Jordi. La convocatòria està oberta a totes
les persones interessades,
més gran de 18 anys, residents o vinculades a la ciutat de Mataró. Hi haurà dues
modalitats, poesia i prosa, i
es presentarà una obra per a

El termini es clourà el dia 31 de març de 2021 |

cada modalitat i participant,
de tema lliure, en castellà o

publicar les obres guardo-

català. Els premiats rebran

nades, tant en els seus pro-

un lot de llibres i un diploma

pis butlletins o revistes com

de donar-los a conèixer. Els
escrits es poden presentar fins al 31 de març a la

i les associacions organitza-

en qualsevol altre mitjà que

següent adreça de correu:

dores es reserven el dret de

considerin oportú, amb el fi

ac.cerdanyola@gmail.com ■

Pel·lícules premiades als
Goya al Foment Mataroní

Mira els
tràilers
de les
pel·lícules

Cultura: Bernat López

Una bona notícia més s'afegeix a la reactivació de
l'agenda cultural mataronina. El Foment Mataroní
ha reprès la seva activitat
de cinema amb la projecció
de dues pel·lícules de primer
ordre. A partir de dissabte 13
de març, doble sessió diària
fins dilluns 15 (17:30h i 20h)
amb dos films premiats en
la gala dels Goya 2021: 'Las
niñas' i 'La boda de Rosa'. La
primera pel·lícula va obtenir quatre premis Goya de
nou nominacions: millor

El Foment ha reprès la seva activitat de cinema |

pel·lícula, millor direcció
novel, millor guió original i

part, va alçar els guardons

millor direcció de fotografia.

timent i millor cançó ori-

'La boda de rosa', per la seva

ginal ■

de millor actriu de repar-
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El passat 2 de març es va firmar el
conveni per la creació de RIGREC |

Dinàmics
El 2020 ha estat l'any de l'inici
de la comercialització del WiPass |

Així treballa
el Consorci
de Residus
del Maresme

Mataró impulsa la gestió
de residus a Llatinoamèrica
Dinàmics: Bernat López

El Consorci de Residus del

y

Climático

en el seu territori una ges-

Maresme, el TecnoCampus i

(SEMABICC) del govern de

tió eficient i avançada tecno-

la Universidad Internacional

l'estat de Campeche (Mèxic).

Iberoamericana de México

RIGREC neix amb l'objectiu

lògicament del residu i que,
des de ja fa uns anys, ha po-

(UNINI-MX) han arribat a

de generar coneixement

sat en marxa un important

un acord per la creació de

acadèmic i, al mateix temps,

projecte d'economia circu-

la Red Iberoamericana de

lar al Maresme. Per la seva

Gestión de Residuos para la

aportar experiència pel que
fa a la gestió de residus ur-

Economía Circular. El pas-

bans sota els paràmetres de

i UNINI-MX es treballarà des

sat 2 de març es va firmar

sostenibilitat i economia cir-

de la perspectiva acadèmica,

el conveni per la creació de

impulsant el desenvolupa-

RIGREC, acrònim amb el qual

cular. En aquest sentit, des
del Consorci de Residus del

s'ha batejat aquest projec-

Maresme s'aportarà la part

tius i de recerca en l'àmbit

te. La iniciativa compta, a

més pràctica de transferència

de l'economia sostenible

més, amb un convidat d'ho-

de coneixement i d'intercan-

i la circularitat. La feina de

nor: la Secretaría de Medio

vi d'experiències, ja que és

SEMABICC, per la seva ban-

Ambiente,

una entitat que ha impulsat

da, constituirà a projectar

Biodiversidad

Cambio

part, des del TecnoCampus

ment de programes forma-
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Acord per
la creació
de la Red
Iberoamericana
de Gestión de
Residuos para
la Economía
Circular
l'experiència

d'aquestes

dues institucions en l'àmbit
de la gestió de residus per
poder-la implementar en la
societat de Campeche.
Els orígens de la iniciativa
Aquesta iniciativa que acaba de veure ara la llum es va
començar a gestar fa gairebé un any, l'abril de 2020. Va
ser llavors quan la Dra. Alina
Pascual de la Universidad
Internacional Iberoamericana
de México, i la Dra. Mar Isla,

Aquesta iniciativa es va començar a gestar l'abril de 2020 |

del TecnoCampus, i Carles

Maresme. La firma del con-

del Maresme, hi va partici-

Salesa, del Consorci de

veni va tenir lloc presenci-

Residus del Maresme, van

alment a la Sala de Juntes

exposar el seu interès per

de SEMABICC, a Campeche.

posar en marxa una iniciati-

De la mateixa manera, es va

par, acompanyat per Carles
Salesa, director General del
Consorci i responsable tècnic de RIGREC. Per part del

va que fomentés la formació i

connectar virtualment amb la

TecnoCampus, hi van assistir

la recerca de les dues univer-

trentena de participants que

Josep Luis Checa, com a di-

sitats, sumant-hi, al mateix

no hi van poder ser en direc-

rector general, i Maria del Mar

temps, la transferència de

te. L'alcalde de Mataró, David

coneixements i l'experiència

Bote, fent funcions de presi-

del Consorci de Residus del

dent del Consorci de Residus

Isla Pera, com a professora
investigadora i responsable
tècnica de RIGREC ■
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Mataronins
Singulars
Joan Pera: la fruita del teatre català
Jordi Carbonell, metge i escriptor mataroní, inaugura la secció 'Mataronins singulars', un espai de
biografies sobre mataronins destacats.
En Joan Pera és una de les grans vaques sagrades del teatre català. Va néixer a la plaça de
la peixateria de Mataró fa un grapat d'anys. No
vull precisar la data exacta del seu naixement,
doncs, com és sabut de tothom, a la gent de la
faràndula no els hi agrada gaire que recordin la
seva edat. En Pera va veure les primeres llums
i va viure durant molts anys en una fruiteria
de molta anomenada, a ca la senyora Roser,
un comerç que regentava la seva mare. ¿Quin
millor lloc podrien haver triat per venir al món
cinc germans, quatre nois i una noia, de cognom
Pera que no fos una fruiteria? De vailets, recordo
haver-me'l trobat més d'una vegada que, vestit
amb la bata de l'escola i arrossegant un carretó
ple de fruita, recorria els carrers del barri de les

places, el nostre barri. Estava repartint les bosses de productes agrícoles que les mestresses
de casa havien encarregat a la botiga de la seva
mare. Amb en Joan Pera vam compartir col·legi
i aula durant alguns anys. Un company mutu de
classe era el que més endavant va esdevenir
un altre monstre de l'escena catalana, en Josep
Maria Mainat, el cantant ros de La Trinca. En
Mainat no era de Mataró, era de Canet. Però a
causa de que en aquells anys en aquella població maresmenca no s'estudiava el batxillerat,
es desplaçava diàriament a la nostra ciutat per
assistir a l'escola. Anàvem a Valldemia, un col·
legi regentat pels maristes "els hermanos del
pitet". D'aquí ve l'origen de El meu col·legi, la
coneguda cançó que va popularitzar el cèlebre

De molt jove va debutar
professionalment al teatre |
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trio de Canet. A en Mainat nosaltres li dèiem
"en Pinxasu". La causa d'aquest malnom era
que, en una ocasió, el futur genial personatge
va arribar tard a classe i l'hermano li va demanar explicacions sobre la causa del seu retard.
En Josep Maria, sense ni immutar-se i amb el
seu bon humor habitual li va respondre: "es
que hoy el tren ha tenido pinchazo". El marista
davant d'aquella resposta va quedar totalment
desarmat. Contràriament al què hagués estat
habitual, clavar-li una plantufada, se li va escapar
el riure. Recordo molt bé una ocasió en què en
Joan Pera, en Josep Maria Mainat i un servidor
vam voler viure una aventura. Decidírem que un
dissabte al vespre aniríem a acampar al santuari
de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet
i que l'endemà pujaríem fins a dalt de la Creu

Un altre lloc on en Pera té un currículum
vastíssim és en el doblatge de pel·lícules.
És el doblador oficial d'actors tan emblemàtics com són en Rowan Atkinson, el
popular Mr Bean; en Woody Allen; en Bob
Hope; l'Al Pacino; en Jack Nicholson o en
Dick Van Dyke. En l'any 2015, la Generalitat
de Catalunya li ha concedit la Creu de Sant
Jordi per la seva contribució a la difusió de
la llengua i la cultura catalana ■

de Canet i retornaríem a casa per Sant Iscle
de Vallalta, travessant les frondoses pinedes
i els esplèndids cirerers on es cultiven les saboroses cireres d'en Roca. Aquella nit, arraulit
dins el meu sac de dormir, em vaig sentir molt
poca cosa. Aquells dos companys de classe,
que ja estaven predestinats a esdevenir dos
grans monstres de l'escena catalana, em van
fer la demostració que a més de posseir una
memòria extraordinària coneixien fins al més
mínim detall les grans obres teatrals de la literatura catalana. Es van passar la nit recitant
obres d'en Pitarra, d'en Maragall, d'en Guimerà
i d'en Josep Maria de Sagarra sense consultar cap mena d'apunt. Vaig quedar garratibat!
Que en Joan Pera era un cervellet, ja ho sabia.
Les excel·lents notes que sempre li posaven
n'era la mostra. Tots sabien que malgrat ser
ell un estudiant, als vespres impartia classes
particulars a alumnes més joves, als qui, amb
aplom, els hi ensenyava les coses que no feia
més d'un parell d'anys li havien ensenyat a ell.
També coneixíem la seva gran afició al teatre.
Gairebé tothom l'havia vist a la sala Cabanyes
fent Els Pastorets, on interpretava amb gran
desimboltura un dels papers juvenils més destacats d'aquesta obra. Molt jove va debutar professionalment al teatre. Tothom el recorda fent
el paper de nebot d'en Joan Capri i de la Maria
Matilde Almendros en la sèrie Dr. Caparrós,
medicina general que va emetre a finals dels
setanta la TVE de Catalunya. La primera sèrie
televisiva gravada en directe i amb públic que
es va fer a l'estat espanyol. També va ser el
presentador del programa inaugural de TV3 el
dia 11 de setembre de 1983. D'obres de teatre
n'ha representat moltes. Les que han tingut
més anomenada, potser, ha estat: La extraña
pareja, amb l'actor andalús Paco Morán, un èxit
teatral què es va mantenir en escena des del
1994 al 1999. Amb aquesta comèdia van guanyar el Record Guinness d'assistència a una
representació teatral. En una única sessió van
reunir a 14.790 persones al Palau de Sant Jordi.
Ara, quan escric aquestes notes, en Joan Pera
està representant amb gran èxit d'entrades i de
crítica L'avar, d'en Moliere ■ ■ ■

➜

Per continuar
llegint la biografia
completa, escaneja
aquest codi QR
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Es calcula que entre el 8% i el 15%
de la població pateix depressió en
algun moment de la vida |

Salut

Mira el
nostre extens
reportatge
sobre el suïcidi

Més de 1.000 persones són ateses
cada any al Maresme per depressió
Salut: Bernat López

La depressió és una malal-

estar hospitalitzades per re-

de salut mental a tota la co-

tia que afecta el funciona-

cuperar-se. En aquest sen-

marca i dóna servei a una po-

ment cerebral, alterant l'es-

tit, el Consorci Sanitari del

blació de més de 430.000

tat d'ànim, els pensaments i

Maresme (CSdM) és el centre

persones, atenent infants,

el comportament d'una for-

de referència per a l'atenció

adolescents i adults ■

ma persistent. Qui la pateix
se sent incapaç de mantenir activitats quotidianes
com la feina, els estudis o
l'agenda social. És un dels
trastorns mentals més freqüents, que afecta 3.5 milions de persones a tot el món.
Es calcula que entre el 8% i
el 15% de la població pateix
depressió en algun moment
de la vida. Al Maresme, més
de 1.000 persones són ateses cada any per depressió

Perill de suïcidi
A causa de la seva freqüència i el grau d'afectació que
comporta per al pacient, la depressió és considerada
una de les malalties que genera major discapacitat.
La seva principal complicació és el suïcidi i així ho demostren les xifres: a Espanya se suïciden deu persones
cada dia i més de la meitat pateixen depressió. Per
aquest motiu és de vital importància identificar-la en
les primeres fases i acudir a un especialista per iniciar
un tractament, que en funció de les característiques
i la gravetat del pacient, requerirà l'ús de fàrmacs,
teràpia psicològica o altres tractaments ■

i prop del 18% necessiten
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S'hi han inscrit 76 persones,
entre elles 14 treballadors de la
Residència Sant Josep |

CsdM i TecnoCampus
formen en cures Covid
i síndromes geriàtriques

Mira el
reportatge
en vídeo

Salut: Bernat López

El

del

en diferit i sense un horari de-

També s'hi formaran perso-

Maresme i el TecnoCampus

Consorci

Sanitari

terminat, i 2 tallers presencials

nal d'altres centres de Mataró,

han recollit l'experiència
dels professionals sanitaris
d'aquest any de pandèmia

que s'impartiran els dissabtes

Calella, Pineda, Llavaneres,
Arenys de Mar, Sant Vicenç

en un curs que pretén ser una

al matí. Un total de 70 hores
de formació específica per a
professionals de residències,

guia completa per als profes-

amb vídeos, materials comple-

Gràcies als diners recaptats

sionals de les residències. La

mentaris i aprenentatge amb

fins ara per la campanya "+

guia serveix per atendre nous

la metodologia "learning by

Salut x a un futur millor", la

casos i pacients amb seqüe-

doing" pels tallers pràctics.

primera edició d'aquest curs

les de la Covid. El contingut

de Montalt, Vilassar de Dalt,
Arenys de Munt i Tordera.

d'expert en cures de Covid-19

del curs s'ha compactat per

76 alumnes a cost zero

poder impartir-lo en cinc set-

En total s'han inscrit 76 perso-

manes, amb classes asincròniques, que permeten fer-lo

nes, entre elles 14 treballadors

i síndromes geriàtriques és
gratuïta per al personal de
les residències geriàtriques

de la Residència Sant Josep.

del Maresme ■
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Llar
Decorar cuines modernes
Llar: Redacció - amic.cat

Les claus per aconseguir

més de 70 cm d’amplada i

una cuina de línia moder-

que estigui fabricada en acer

emmagatzemar totes les
espècies en conjunt troba-

na són els mobles llisos, les
parets revestides amb ma-

inoxidable, un material molt

reu models d’especiers que

utilitzat en el disseny mo-

resulten molt decoratius.

terials que s’instal·len sen-

dern.ComplementsEls ac-

OfficeEscolliu dissenys ar-

se juntes, com per exem-

cessoris són molt importants

rodonits per a les cadires i les

ple els panells d’acer, i els

per aconseguir un ambient

taules en els mateixos tons i

terres de pissarra o d’efecte

modern, per exemple, les

materials que els mobles. No

metàl·lic.CampanaNo recar-

estovalles plastificades de

oblideu tenir en compte l’al-

regueu l’espai amb una cam-

colors brillants i la vaixella

çada: entre el seient i la taula

pana extractora massa gran.

de formes arrodonides en

hi ha d’haver, almenys, 20

Busqueu-ne una que no faci

tons que contrastin. Per

cm per col·locar les cames ■
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Noves textures en parquets
Llar: Redacció - amic.cat

Les propostes d’acabats
més noves de les firmes de
parquets es basen en parquets envellits, superfícies o
fustes on les vetes i els nusos es marquen amb relleu.
On millor s’aprecia aquesta tendència és en l’oferta
de terres laminats sintètics.
Si bé des dels seus orígens
aquests tipus de terres han
imitat els diferents tipus de
fusta de forma versemblant,
fins ara la seva superfície era
llisa i sense relleu. Però les

coincideix amb les vetes del

com els laminats presenten

darreres propostes no no-

decorat de la fusta.Però les

capes protectores cada ve-

més tenen una superfície

novetats en acabats no es

gada més dures que els fan

rugosa, sinó que, a més, en
els productes de més qua-

limiten a l’aspecte final dels

litat, el relleu de les planxes

quets acabats en fàbrica

molt resistents al desgast i
a les ratlles, i en faciliten el
manteniment ■

terres, sinó que tant els par-

Cuines i banys
Escales i enllosat
Façanes
Xemeneies
Art i decoració en pedra natural
Pablo Iglesias 20, Soter. 1r · 08302 Mataró (Pol. Pla d’en Boet) - Tel. 937 991 735 · comercialnouiluro@hotmail.com
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La Màquina
del temps

19/03/2020

19/03/2016

19/03/2011

Fa un any...

Mataró ja té 15 ingressats
per COVID-19
La pandèmia del coronavirus ja s'ha fet notar a la
ciutat. Des d'aquesta setmana s'han comptabilitzat
més casos de COVID-19 a Mataró, i la tendència de
les xifres és clarament ascendent. Actualment hi ha
15 pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de
Mataró, quatre dels quals són dins de l'UCI. Des de
l'Ajuntament s'ha fet una crida a la responsabilitat pel
compliment estricte del confinament domiciliari.
Fa 5 anys...

Mataró torna a acollir
la Volta a Catalunya
Per tercera vegada en la seva història, la Volta
Ciclista a Catalunya tindrà un inici d'etapa a
Mataró. Els èxits assolits el 2014 i el 2015
han fet a l'organització optar novament per la
nostra ciutat com a escenari per iniciar l'etapa
2. La Volta serveix com a preparació del Tour
de França i enguany comptarà amb un cartell
de luxe: Chris Froome, Nairo Quintana, Purito
Rodríguez, Richie Porte i Tom Dumoulin hi
participaran.
Fa 10 anys...

Refrigeració a
equipaments amb Tub Verd
L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, ha presidit la
inauguració de l'edifici industrial de Mataró Energia
Sostenible (MESSA), situat a la carretera de Barcelona
92. El nou edifici ha suposat una inversió d'1.134.000€
i podrà acollir fins a vuit màquines que permetran subministrar, a través de la xarxa Tub Verd, aigua freda
per a la climatització d'edificis del sector del front de
mar de Mataró.
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Horòscops

Passatemps
https://www.crucigrama.org/mots-encreuats.php?groupid=Nivell+1+f%E0cil%3A+Paraules+usuals&Submit=Generar+nou&max_words=15&Activa… 3/3

Passatemps facilitats per amic.cat
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1. Població petita. Població. 2. Obertura
anterior del tub digestiu dels animals,
situada al cap, que serveix d'entrada a
la cavitat bucal. També s'aplica a tota
l'expressada cavitat en la qual està col·
locada la llengua i les dents quan exis·
teixen. 3. Progenitor, creador, cura. 4.
Que no té el necessari per viure folga·
dament. Sense recursos. 5. Hidalgo de
noblesa qualificada. 6. Oficial al coman·
dament d'una secció militar. 7. Manca
de soroll. 8. Base de la cama. 9. Part
superior de la cara que s'estén des de
les celles fins a la volta superior del
crani. Zona de la cara per a cim dels
ulls, línia de foc. 10. Líquid (H2O). 11.
Dissolució coloidal d'un gas o vapor
en un altre. Per exemple, la conden·
sació del vapor d'aigua en l'aire per
disminució de la temperatura atmos·
fèrica. Massa de vapor a l'atmosfera.
12. Agradable de veure. Bell, valent,
premiat de certa proporció i bellesa.
13. Múscul cardíac. 14. D'edat. Diu de
la persona de molta edat. 15. Període
del dia sense llum natural.

4 5
6
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Manager?
2 6 4

1

Gestionem xarxes socials
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Amb tres planetes a Casa XII,
t’enfoques en el teu món interior. Es poden donar amors
secrets o platònics, d’aquells
que et fan somniar. Aquests
dies estàs més reservat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si tens parella, podeu col·laborar
plegats en un projecte professional. Pots rebre noticies d’un
amor passat que ara viu lluny.
Compte, perquè pot venir amb
proposicions.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus i Neptú per la Casa XI,
encara et poden portar alguna
sorpresa en forma de nou amor.
En aquests dies pots tornar a
trobar-te amb algun vell amic
a qui aprecies molt.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Estàs una mica evasiu i prefereixes tancar-te al teu món,
abans que enfrontar alguns
problemes. Et poden proposar
formar part d’una societat i implicar-te en un negoci.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Temps de prendre’s les coses
amb tranquil·litat. Adoptes hàbits que col·laboren en millorar el teu descans i la salut en
general. Es pot donar un enamorament a la feina.

Una persona t’atrau, però estàs guardant silenci perquè no
tens clar que et correspongui.
Possiblement l’altra persona,
pensa el mateix. Planteja’t donar el primer pas.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Mart en bon aspecte a Saturn,
dona un moment força productiu. Si tens negoci propi,
és temps de prosperitat. Et reafirmes amb seguretat i poses
límits sense despentinar-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si véns d’una etapa de restriccions econòmiques, actualment
hauries d’experimentar una millora. Venus a Casa II, inclinar
a donar-te alguns capricis i a
menjar més dolços.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Va finalitzant una etapa professional que deixa força aprenentatge i noves responsabilitats.
Si esperes noticies d’un projecte compartit, ara es comencen
a moure coses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Molta activitat a Casa VII, el que
es tradueix amb un augment de
la vida social, tant presencial
com a les xarxes. Potser toca
fer alguns tràmits vinculats a
la salut.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Sospeses qüestions que donaves per fetes i mires al passat, per comprendre millor. En
l’amor romàntic, les coses estan una mica paralitzades. Cal
esperar unes setmanes.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Sol, Venus i Neptú, poden atraure un regal inesperat, una mica
de pau o bé un enamorament.
Podries tenir un veí incívic i caldrà tenir paciència, ja vindran
solucions.
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Anuncis
per
paraules

TREBALL

Inserta el teu
classificat online
Mudanzas económicas Maresme.

AMISTATS

692 021 141

Señora busca trabajo de servicio

Club Segle XXI .Mataró. Rda.

Vaciamos

doméstico, limpieza de oficinas

Repùblica

3.Mataró.Agencia

Retiramos muebles, enseres y

y dependienta. Con carnet B de

Matrimonial Amistats ò Parella.

trastos viejos. Limpieza rápida y

conducir. 640 123 339

18 a 90 anys. Serietat I eficacia.

total. Presupuesto sin compromi-

Cuidado moyores .niños .limpieza

688 290 791

so 644 05 26 66

de casas, portales u oficinas tengo experiencia y estoy disponible
para empezar a trabajar ya mismo
631 102 534
Chica responsable con papeles
en regla busca trabajo para cuidar personas mayores o limpieza.
Fines de semana. 631 656 410
Instalamos, financiamos y pone-

VARIS

y

pisos.

NECROLOGIQUES

Instalamos, financiamos y ponemos en marcha su agencia matrimonial 688 290 791
Compro comics, álbumes de
fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyperman, Madelman, muñecas,
Tente, Rico, Paya y antigüedades

mos en marcha su agencia ma-

en general.679 736 491

trimonial 688 290 791

Reparatot,

M'ofereixo per realitzar gestions

Intalacions, reparacions i refor-

diverses, compres, petits trans-

mes. Mataró 688 290 791

ports, acompanyar gent gran,

Pintor Pedro, pintura en general.

etc... Cotxe propi. Rigurositat i

Precios económicos. Rehabilitación

serietat. Tel 667 406 240 (Albert)

de fachadas.631 389 764.

des

de

1995.

Montamos su agencia matrimonial en toda Catalunya.Trabajo y

REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES,
ALBAÑILERIA,
ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS,
PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977

casas

rentabilidad asegurados. 688 290
791. Mataró

17 de març
Francisca Puerta Guillén 92
Juana María Sánchez Durán 76
Pedro De La Cal Rodríguez 89
Antonio Molinero Torres 76
Antonio Hidalgo Moya 87
Antonio De Padua Mañez
Martínez 92
Gabriel Martínez Muñoz 91
16 de març
Esperanza Ríos Talavera 86
Josep Collet Colomer 89
Juan Miguel Pérez Jiménez 83
Paquita Arazo I Cuello 90
15 de març
Enric Coloma Salas 78
Ramon Bassas Cardona 89
María Luisa Gonzalez Calderón
78
Josefa Gamero Gamero 78
Cecilio Heredia Alegre 75

Compramos libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, puros, objetos religiosos,
restos pisos y casas. Pago al momento. José Miguel. 679 736 491

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Mataró
celebra 45
anys de
República
Saharaui
Foto: Wilaia Mataró.
Font: @WILAIAsh a Twitter.

L'ull mataroní

Estrena
del renovat
Velòdrom
de Mataró
Foto: Pedro González.
Font: @ciclismecat
a Twitter.
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Personal
Anna de Quirós

Mira l'entrevista
en vídeo

Caràcter que impulsa
Bernat López

Energia, empenta i molta llum. Entrar a l'oficina
de l'Anna de Quirós et posa davant d'aquest escenari. La sòcia directora de Cobertis ens até al seu
despatx de la Plaça de les Tereses, indret des d'on
coordina una agenda atapeïda de compromisos
com a membre de PIMEC i presidenta de l'associació d'empresàries Dona't un impuls. Però, qui és
realment l'Anna? "L'Anna és una dona empresària,
mare de dues filles i molt apassionada per viure i
canviar les coses que no li agraden", ens diu per
obrir l'entrevista. De Quirós lidera un equip de
més de 30 persones, faceta – la de liderar – que
sempre ha sentit com molt seva. "Des de petita
deia que no volia que ningú em manés. L'única
manera d'aconseguir això és fundar la teva pròpia
empresa", assegura. De voler estudiar psicologia
o direcció hotelera va passar a endinsar-se en el
món de les assegurances per influència familiar,
espai que ja mai més ha abandonat. "Per liderar

un grup, he après que el més important és tenir en compte a les persones. Jo sóc de les que
penso que el primer client d'una empresa és el
seu equip. Sense un bon grup cohesionat, una
empresa no és res", ens recalca. Des d'una posició de molta responsabilitat, però, també s'ha
d'aprendre a delegar. "A mi em costa, sobretot
perquè acabes fent molt teu el teu negoci, però
s'ha de fer. Crec que amb comunicació constant
tot aquest procés es facilita molt", reconeix la
sòcia directora de Cobertis. L'energia de l'Anna
és intensa; li agraden els reptes i, del seu discurs,
se'n desprèn una conclusió clara: quan es fixa un
objectiu, hi va amb tot. "Aquest any, malgrat créixer un 18% a l'empresa, ha estat un any de canvis.
Opino que en aquest període viscut ens hem de
donar l'oportunitat d'aturar-nos i pensar què volem
fer amb el nostre negoci; amb la nostra vida en
definitiva", opina la nostra protagonista. Parlant

Anna de Quirós
lidera un equip de
més de 30 persones |
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de la situació econòmica del país, l'empresària
en fa balanç. Demana "empatia" als governants
cap a "la gent que no pot obrir els seus negocis"
i reivindica que la política deixi "d'operar en el
curt termini pensant només en la reelecció". "Ens
hem d'escoltar més. Crec que s'ha de pensar en
un model d'economia social que ens beneficiï
a tots. Al final, són tots els treballadors de les
empreses i els autònoms qui generen riquesa i
recursos. Sense diners, el món no es mou", exclama l'Anna de Quirós ■

En moviment
Una de les grans passions de l'Anna és viatjar;
conèixer món i envoltar-se de noves cultures,
aromes, gustos i colors. "Sóc d'aquelles persones que, quan va en avió, observa el mapa
per buscar nous llocs on anar", ens reconeix. Al
llarg de la seva vida, l'empresària ha gaudit de
múltiples paratges increïbles, però n'hi ha alguns
que li han deixat empremta. "Recórrer Vietnam
amb la família em va apassionar i descobrir Sri
Lanka amb sis dones desconegudes també va
ser una gran experiència. Una amiga meva té
una agència que organitza viatges amb dones
de diferents llocs del món, i m'hi vaig apuntar",
relata la nostra protagonista. De diferent naturalesa, però igualment interessant va ser la seva
assistència a una sessió de les Nacions Unides
amb motiu del Dia de la Dona. "Veure i escoltar
dones d'arreu del planeta parlant per millorar
la nostra vida va ser impressionant. A Espanya
reivindiquem la conciliació o la corresponsabilitat, però escoltar els testimonis de l'ONU fa que
t'adonis que moltes dones lluiten literalment per
la seva vida cada dia", exposa l'Anna de Quirós.
De cara al futur, quan les condicions sanitàries
ho permetin, Filipines s'erigeix en el seu pròxim
destí; un país perfecte per gaudir de la seva
passió per "l'snorkel i les barreres de corall" ■

Apunts
Un objectiu: treballar només en allò que em generi il·lusió.

Dona't un impuls
Una de les facetes professionals i personals que
més emocions i sentiments generen en l'Anna de
Quirós és presidir Dona't un impuls, l'associació
de dones empresàries i emprenedores de Mataró.
Casos d'èxit com el seu ajuden a reafirmar el paper de la dona en càrrecs de responsabilitat. "Els
objectius de Dona't un impuls són fer créixer els
nostres negocis i visibilitzar la figura de la dona
empresària", destaca l'Anna. En aquest punt de la
conversa li preguntem si ha experimentat traves
o pals a les rodes a l'hora de liderar equips per una
qüestió de gènere. I també parlem de conciliació.
"Jo he tingut sort. No he tingut experiències negatives en aquest sentit, suposo perquè sóc una
dona de caràcter. Potser no totes tenen la mateixa empenta. Per això crec que és important empoderar la dona perquè cregui en la seva vàlua i
perquè pugui créixer i posicionar-se", assegura la
nostra entrevistada. De Quirós opina que davant
de "qualsevol comentari o situació masclista" en
un entorn laboral, "cal reaccionar i treure la targeta
vermella". Pel que fa a l'àmbit de la conciliació, a
l'Anna li agrada més parlar de "corresponsabilitat".
"Quan decideixes tenir fills has de fer un pla amb
la teva parella. La responsabilitat ha de ser totalment compartida. Jo em considero afortunada,
perquè el meu marit s'ha convertit en un gran CEO
de casa. Durant els primers anys de les nostres
filles jo vaig tenir un paper més important, però
quan em van anar sorgint oportunitats empre-

Un viatge: conèixer Filipines amb la meva família.

sarials ell ha assolit més aquest rol, malgrat que

Una lliçó: que mai acabes d'aprendre i que cal
respirar per seguir endavant.
Una passió: viure.

tots dos treballem", celebra l'Anna de Quirós. Amb
empatia, acords i responsabilitats compartides,
tot avança; tot agafa impuls ■
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