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El Centre
es renova

L'entorn de la plaça Santa Anna es
queixa de la inoportunitat del moment
200.000 euros per reforçar la
seguretat a escoles i instituts

PORTADA TOT QR - V1.indd 1

24/03/2021 16:31:17

Sumari
ILURO | Sumari

Benvinguda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04

Salut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

Llar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Notícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

Màquina del temps. . . . . . . . . . . . . . 41

Fent barri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Passatemps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Instants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Horòscop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Esports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Anuncis per paraules. . . . . . . . . . 44

Cultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Vist a xarxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Mataronins singulars. . . . . . . . . . 32

Personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Edita: Enter Gestió
Comunicativa SL
Director: Bernat López
Redacció: Ángela Vázquez (redacció@revistailuro.com)
Comercial: Antonio Rodríguez (publicitat@revistailuro.com)
Oficina: Manel Subirats (Dissenyador)
DIPÒSIT LEGAL: B-39.671-2004 | Imprimeix: GRAMAGRAF
Distribució Gratuïta a Mataró.
La Revista Iluro no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista.

revistailuro.com
Publicació associada:

Riera, 14 3er. 2a. Mataró
Telf: 93 250 24 60
www.revistailuro.com
info@revistailuro.com

2
SUMARI- V1.indd 2

24/03/2021 9:19:39

GOSSOS.indd 5

24/03/2021 8:27:18

Benvinguda
ILURO | Prèvia

La importància
del consens

Opinió:
Bernat López

Molts de nosaltres tenim interioritzat que,

avall, en funció del 'ràting' de les enquestes

en els moments de màxima dificultat, la

i afebleixen encara més la confiança que la

resposta humana més habitual és la d'unir-

ciutadania els hi professa. Durant la darrera

se; la de fer pinya i remar tots a una. Així ho

setmana, a Mataró s'han viscut dos exemples

vivim cadascú a casa seva, amb les nostres

clars d'aquesta manca de connexió entre

famílies, i ho percebem a través de referents

parts implicades. Els restauradors de Santa

mediàtics esportius i culturals. En el moment

Anna han manifestat ser desconeixedors de

de crisi global on ens trobem, calia activar
per fi la tecla del consens en tots els àmbits

l'inici de les obres que mantindran la plaça
'aixecada' durant quatre mesos. Obra ne-

de decisió. Treballar junts. Escoltar-nos. No

cessària? Absolutament sí. Però tothom pot

imposar i, en definitiva, signar un alto al foc

entendre que arriba en un moment massa

que aposti per un model de societat més
col·lectiu; sense partidismes ni lluita d'in-

delicat pel sector. Parlant del pressupost

teressos contraposats. La realitat, sobretot

tingut en compte les seves propostes. Sense

en la política, ens ha demostrat que això

entrar a repartir culpes i responsabilitats...

no passa. Ni en el pitjor context de l'última
dècada, els nostres representants són capaços d'entendre's. Mouen fitxes amunt i

No creieu que ser més transversals i apostar

municipal, l'oposició es queixa que no s'han

per decisions consensuades seria realment
molt més positiu per a tothom? ■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: ÉS UN BON MOMENT
PER CANVIAR EL PAVIMENT DE SANTA ANNA
I LA RAMBLA? SÍ (22%) | NO (78%)
ET PREOCUPA LA CONTAMINACIÓ
DE L'AIRE A MATARÓ?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Bobo Choses s'expandeix a Corea del Sud

Mor Xavier Manté

L'empresa tèxtil mataronina Bobo Choses ha obert
un punt de venda al centre comercial més important
de Corea del Sud.

El mataroní Xavier Manté va ser un dels fundadors
del Grup Tercer Món i impulsor del comerç just a
Mataró. Un referent de les causes solidàries.
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Records
ILURO | Records

L'entrada
dels
nacionals a
Mataró

Foto antiga: Can Gassol a inicis del segle XX.
Foto: Associació Memòria Soterrada.
Foto antiga: vista aèria de Can Gassol.
Foto: Institut Cartogràfic Catalunya.
Foto actual: el carrer Enric Prat de la Riba.
Foto: Associació Memòria Soterrada.

Can Gassol
bombardejada el 1938
Records: Bernat López

Avui us volem acostar fins a

que van ser objecte de bom-

la brillant tasca de documentació que realitza l'Associació

bardejos durant la Guerra Civil

Gassol SA, empresa a la qual
pertanyia l'edifici, era una de

espanyola. Can Gassol en va

les principals indústries tèx-

Memòria Soterrada, una entitat

ser un d'ells. El 15 de desembre

conformada per especialistes

de 1938 a les 14:30h diverses

tils de Catalunya. El bombardeig, realitzat amb entre 60 i

vinculats a la història, l'arqueo-

bombes de l'aviació legionària

70 bombes de 50 kg, va causar

logia i el patrimoni. L'associació

italiana van impactar contra la

4 morts i 9 ferits, segons l'As-

parla sobre els 'edificis ferits'

fàbrica. Manufacturas Antonio

sociació Memòria Soterrada ■

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

El pressupost augmenta un 3,25% respecte a l'any anterior |

Mataró aprova el pressupost
més alt de la història amb
l'oposició en contra
L'oposició, en contra
Durant el ple municipal, l'oposició en bloc criticava que
el pressupost municipal del 2021 s'hagi articulat només
amb les aportacions dels partits del govern (PSC i ECPMECG). "El pressupost no respon amb suficient energia
els tres grans reptes de la ciutat: l'atur, la promoció de
Mataró i la lluita contra la desigualtat social. Tampoc
és un pressupost que encari el problema de deixadesa
que té Mataró. Manquen inversions per potenciar el
comerç i no inclou un Pla Integral de barris per zones
molt afectades com Rocafonda o Cerdanyola", traslladaven des d'Esquerra. Pel que fa a Junts per Mataró, el
seu portaveu, Alfons Canela, lamentava l'augment de la
partida pressupostària global. "Aquest pressupost tan
alt prové d'una recaptació de més de 3 milions d'euros
en impostos", argumentava Canela. A Ciutadans, la
portaveu Cristina Sancho apostava per un model contrari a la pujada d'impostos i per desenvolupar totes
les àrees de la ciutat, no només el Centre ■

Mira totes les
intervencions
del ple
municipal

Ciutat: Ángela Vázquez

El pressupost de l'Ajuntament no ha variat respecte a l'aprovació inicial: puja
a 152,47 milions d'euros.
Aquest increment representa un augment del 3,25%
respecte a l'any anterior (4,8
milions d'euros). Els comptes generals de l'Ajuntament
contemplen 3,2 milions d'euros per a la reconstrucció
econòmica i social: es repeteix la dotació d'1,5 milions en despesa del Pla de
reconstrucció, i es traslladen
1,7 milions dels romanents de
l'any passat per a projectes
d'inversió vinculats també a
la reactivació ■
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Estudi pioner de l'Hospital
de Mataró per millorar la
dipnea i la fatiga postcovid

Entrevista al
Dr. Cunillera,
gerent del
Consorci
Sanitari del
Maresme

Ciutat: Ángela Vázquez

L'Hospital de Mataró ha fet
públics els resultats d'un estudi pioner que situa la rehabilitació com a eina fonamental per combatre dos
dels símptomes més persistents en els pacients que
han patit la Covid: la dispnea
i la fatiga. L'estudi s'ha realitzat en 77 pacients amb
una edat mitjana de 55 anys
i una mitjana d'ingrés de 25
dies. Cada pacient s'avalua
de forma individualitzada amb una valoració de la
força de la musculatura respiratòria, de la musculatura
perifèrica, una bioimpadan-

El programa consisteix en un sistema de telemedecina |

s'aconsegueix una millora
de l'eficàcia mecànica en
un 40,35%; una millora de

l'eficiència ventilatòria en
un 20% i un increment del
consum d'oxigen d'un 18% ■

ciometria i una prova d'esforç. Amb els resultats, a tots
els pacients se'ls hi prescriu
un tractament de rehabilitació personalitzat que realitzen de forma telemàtica
des de casa seva. Després
d'una mitja de 30 sessions

Programa pioner
El programa consisteix en un sistema de telemedicina
en el que hi participen el metge rehabilitador, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals, amb l'objectiu
de poder iniciar de forma precoç la rehabilitació del
malalt per minimitzar les seves seqüeles físiques ■

de rehabilitació telemàtica
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Un dels objectius del nou Pla serà la desestacionalització |

Un nou Pla Estratègic
per potenciar el turisme
del Maresme

Joaquim Arnó
exposa les claus
del pla

Ciutat: Ángela Vázquez

El Consorci de Promoció

"hem de ser capaços d'avan-

Turística Costa del Maresme

çar-nos a la competència i

s'ha proposat ressuscitar el

consolidar el turisme que ja

Procés participatiu

sector turístic executant un

tenim, però també buscar

El Pla Estratègic vol tenir en

Pla Estratègic dividit en qua-

nous clients". Un dels objec-

compte tant l'àmbit privat i

tre fases: anàlisi de situació,

tius del nou Pla serà la de-

de les empreses com l'àmbit

estratègia, accions per assolir els objectius i presen-

sestacionalització, és a dir,

públic i ciutadà. Arnó assegura
que "el turisme no ha de ser
agressiu ni ha de provocar el

sident del Consorci Turístic

que el turisme "no sigui només de juny a octubre, sinó
tot l'any". També es pretén

del Maresme, Joaquim Arnó,

descentralitzar el turisme per

això, volem escoltar el territori

en una entrevista a Ràdio

evitar la massificació, diver-

creant un procés participatiu

La Veu TV, ha explicat que

sificar l'oferta i generar una

entre tots els agents" ■

tació de resultats. El pre-

major despesa en el territori.

rebuig de la ciutadania. Per
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200.000 euros per reforçar la
seguretat a escoles i instituts

Els docents
se senten
indefensos
davant dels
robatoris

Ciutat: Ángela Vázquez

L'Ajuntament de Mataró surt al
rescat d'escoles i instituts de la
ciutat, i invertirà una partida de
200.000 euros destinada a millorar equipaments municipals
a incrementar la seguretat dels
centres educatius. Diverses escoles de primària i instituts de
Mataró han estat protagonistes
en els darrers mesos per haver
patit robatoris. L'últim episodi
s'ha viscut a l'Institut-Escola

Robatoris constants a escoles de Mataró |

Mar Mediterrània de Mataró.

episodis que han culminat amb

Josep Montserrat i l'Escola

Els lladres es van endur una

el robatori de material informà-

Meritxell també han patit

trentena d'ordinadors portà-

tic per valor de 20.000 euros.

robatoris. En total, el valor

tils, un telèfon fix i mòbils. L'IE
Àngela Bransuela ha patit sis

Degoteig de casos

centres és superior als 30.000

entrades durant l'últim mes,

Per altra banda, l'Escola

euros ■

del material robat en tots els
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Fent barri:
El Centre es renova
Veïns i comerciants demanen tenir més veu
davant l'inici de les obres a Santa Anna
Text: Bernat López

E

l serial 'Fent barri', viatge que ens
ha dut a conèixer testimonis i his-

del coronavirus amb especial virulència,
en les darreres setmanes el Centre ha es-

tòries singulars sobre tots els nuclis

tat protagonista per l'inici de les obres de

poblacionals de Mataró, arriba a la seva fi.

remodelació de la Plaça Santa Anna i la

Avui tornem als orígens on l'antiga ciutat
romana d'Iluro es va començar a aixecar:
l'actual barri del Centre. Aquí s'hi troba la
concentració del comerç de tota la vida,
així com les principals 'parades' d'oferta

Rambla. Per prendre la temperatura del

comercial i d'oci. Després de patir l'impacte

Veïns del Centre.

barri, ens dirigim cap a Vidres Mascarell,
empresa històrica de la ciutat, creada el
1954. Allà ens hi espera en Jordi Galdon,
actual vicepresident de l'Associació de
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"Les obres de Santa
Anna i la Rambla
han generat
controvèrsia pel
moment que viu
el comerç"
Gaudeix del
reportatge en
vídeo

El recent traspàs de Lluís
Prades, activista històric
de Mataró, ha deixat l'entitat sense president, però
Galdon i la resta de la junta
estan disposats a tirar endavant l'excel·lent tasca de
dedicació feta per Prades.

En Jordi és una persona

amb el nivell de consideració

molt directa; li agrada parlar clar i ens ho fa saber de
seguida. "Mataró està dei-

que l'administració dedica a

xada. Al Centre s'ha perdut
qualitat de vida", assegura.

que les nostres queixes, es-

En representació dels veïns,

perera", lamenta el gerent

l'empresari es mostra crític

de Vidres Mascarell.

l'associacionisme veïnal. "La
paraula és frustració. Sentim
crits i demandes van a la pa-

13
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Jordi Galdon, actual vicepresident de l'Associació de Veïns del Centre |

Crit a l'eficiència

la ciutadania tingui aques-

no es cuiden com cal. No hi

Des de l'Associació de Veïns

ta sensació de ciutat aban-

del Centre es reclama una

donada", exposa el nostre

millora en l'eficiència i la

protagonista. Segons Jordi

ha un manteniment constant. Tampoc aconseguim
que els semàfors que s'es-

gestió de la ciutat per part

Galdon, hi ha diversos àm-

patllen es reparin a veloci-

de l'Ajuntament. "No només

bits d'actuació on calen fer

tat correcta. A Mataró és

del Centre. Mataró ha de

dues o tres passes enda-

habitual tenir semàfors es-

ser un tot. No pot ser que

vant. "Els arbres de la ciutat

patllats durant dies. Això no

14
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L'Associació de Veïns demana una millora dels serveis públics |

pot ser", denuncia en prime-

Galdon estableix un vincle

els alts impostos que tenim

ra instància. "Al Centre i a

entre la pandèmia del coro-

sempre que els veiem retri-

la resta de barris costa que

navirus i els impostos mu-

es reparin els sots dels car-

nicipals. "Sembla que la

rers, i en certs moments la

COVID ho justifica tot. La

buïts en el nostre dia a dia.
Si pagues més, els serveis
no poden anar a la baixa",

recollida de brossa tampoc

valora l'empresari mata-

és eficaç", afegeix a conti-

pujada de l'IBI, de la brossa... Jo entenc que als ciu-

nuació. Durant la conversa,

tadans ja ens està bé pagar

Jordi demana un esforç a

roní. En aquest sentit, en

15
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BARRI

l'Ajuntament "perquè vetlli
de veritat pels ciutadans"
i perquè tingui cura d'espais ara en "decadència".
"Només per posar un exemple: els jardins on hi tenim
l'associació, allà a la Casa de
la Palmera, fa anys que no
s'arreglen", ens transmet.
Més empatia
Per acabar l'entrevista, Jordi
Galdon ofereix la visió de
l'Associació de Veïns del
Centre sobre l'execució de
les obres de millora de Santa
Anna i la Rambla. Les con-

Les explicacions del govern
"Són unes obres que s'han treballat amb la Taula
Transversal pel Comerç i la Restauració. S'han exposat
dins del Pla d'Impuls del Centre", relata la regidora
d'Urbanisme, Núria Moreno. Moreno recorda que
en la primera fase de confinament total "no estava
permesa ni l'obra pública", i que un cop es va començar a reobrir l'activitat de la restauració, es va
apostar "per doblar les superfícies de les terrasses
per tal de compensar la facturació". "No tenia sentit
fer les obres llavors, ni tampoc en la campanya de
Nadal". El contracte d'obres es va adjudicar el 22
de desembre del 2020 i l'empresa constructora el
va signar el 4 de febrer (té un mes de marge). Per
això l'inici d'obra s'ha fet el 15 de març. "Si seguim a
aquest ritme, acabarem molt abans que en 4 mesos",
asseguren des del govern ■

sidera "necessàries", però
que arriben en un "moment
molt dolent". "Per fer unes

restauradors i els botiguers

comerç i la restauració està

obres de 4 mesos i d'aques-

de Santa Anna. No fer-ho

reobrint, els arriba aquest

tes dimensions, prèviament

denota una manca de sen-

s'ha de negociar amb els

sibilitat absoluta. Quan el

cop", reivindica el vicepresident ■
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A causa de la pandèmia, el Frankfurt's s'ha modernitzat |

Lluitar contra pols i restriccions
Sortim de Vidres Mascarell i

hi ha el mític Frankfurt's, ac-

que, com la resta de negocis

ens dirigim cap al rovell de l'ou

tiu des de 1968. L'establiment

dedicats a la restauració, ha

de Mataró: Santa Anna. Allà

és tota una icona de la ciutat

topat amb les conseqüències

Camí Ral 377, 1-2 CP 08301 Mataró, Barcelona t 93.790.90.73 · m 606.163.275 · www.udana.es · clinica@udana.dental
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Des de l'Associació de Veïns esperen que les obres no s'allarguin més de 4 mesos |

de la pandèmia. Ara, a més,

comerç no essencial, i just ara

i pols per tot arreu". Qui parla

hi hem de sumar el soroll i la

comencen les obres. Penso
que s'hauria hagut de plani-

és en Jordi Vendrell, gerent

pols que generen les obres de
remodelació del paviment de

ficar millor. Sobretot quan no

la plaça. "Estàvem esperant

hi havia activitat comercial.

és que el mític establiment
mataroní opera ara amb les

amb candeletes l'obertura del

Ara el nostre dia a dia és soroll

portes tancades per evitar

del Frankfurt's. La realitat

18
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que la brutícia pugui afectar

de fets consumats", valora el

Els és difícil fer-nos arribar el

les seves delicioses salsitxes.

nostre segon protagonista.

producte", apunta Vendrell.

"Per la pandèmia no podem

En aquest sentit, el gerent

oferir servei de barra, així que

El futur del Frankfurt's

del Frankfurt's de Santa Anna

funcionem amb menjar per

A causa de la pandèmia, el

reconeix que la Covid-19 ha

emportar o comandes a do-

Frankfurt's de Santa Anna

fet "patir" el comerç del barri

micili", exposa Vendrell.

s'ha modernitzat. Ha activat

del Centre. De fet, és habi-

el pagament amb targeta i ha

tual veure locals comercials

En Jordi lamenta que les
obres de Santa Anna i la

començat a repartir a domicili. Malgrat això, "recuperar
el servei de barra és clau per

tancats en artèries comercials com els carrers Santa

Rambla s'hagin iniciat "amb

sobreviure", assegura Jordi

o la Riera. Cal recordar que,

un avís que va arribar d'un
dia per l'altre". "Ens van re-

Vendrell. Actualment encara

prèviament a la pandèmia,

hi ha cinc dels nou treballa-

Mataró ja avisava sobre les

unir i ens van dir: dilluns

dors de l'establiment en ERTO

urgències del seu teixit de

comencem", afegeix l'em-

i treballant mitja jornada, però

presari. "Hem trobat a faltar

la voluntat d'aquest negoci

previsió. Fa molt mal al co-

històric és mantenir-se com

negocis comercials. I és que
entre 2017 i 2019 la ciutat va
perdre un 23% de la seva su-

merç, i més ara en l'estat que

sigui. "Tots els negocis de res-

perfície comercial, passant

estem tots. Esperem que les

tauració del Centre tenim di-

de 281.330 metres quadrats

obres no s'allarguin més de

ficultats amb els proveïdors
perquè comptem amb pocs

a 216.682, segons dades reco-

4 mesos i que, en el futur, es
puguin evitar les sorpreses

llocs de càrrega i descàrrega.

Sorpreses de fets consumats

Teresa, Sant Josep, Barcelona

llides per l'Agència Catalana
de Notícies ■
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Joan Calleja, gerent d'Aliança |
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L'aliança de tots
Quina entitat batega pur esperit mataroní

gent gran i no convidar-la a marxar amb

des de fa més d'un segle? Correcte. Ho heu

quotes inassumibles. Apostem per una pi-

encertat. Aliança Mataró acumula 112 anys

ràmide d'edat equilibrada on els més joves

d'història sent l'aliança de tots; treballant
per obtenir el millor pels seus assegurats

compensin l'increment de sinistralitat dels

i implicant-se en totes les esferes de la

filosofia de cohesió ho és tot per la mútua i

ciutat; tant socials, mèdiques, culturals i

també la impulsa a donar suport a "tots els

esportives. Joan Calleja, gerent d'Aliança,
ens ofereix una nítida visió dels valors de
la mútua, i també ens parla sobre la realitat que viu Mataró i el barri del Centre.
"Som una mútua de salut sense ànim de
lucre, on els socis són els propietaris i on

col·lectius que formen la ciutat". "Al llarg
de la història, Mataró ens ho ha donat tot.

més veterans", ens exposa Calleja. Aquesta

És per això que intentem estar al costat de
l'esport formatiu en forma de patrocinis i
mantenir molt actiu el Casal de l'Aliança
en l'àmbit cultural.

es reinverteixen els beneficis per tal de
prestar un millor servei", argumenta. Una

Mllora assistencial a Mataró

de les característiques que fa d'Aliança

Coincidint amb la pandèmia del corona-

Mataró una entitat especial és el seu ca-

virus, Aliança Mataró va efectuar un pas

ràcter social. "No incrementem les quotes

més en la seva tasca de mútua social, signant un important acord amb Creu Groga

per edat. Hem apostat per tenir cura de la
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Aliança Mataró acumula 112 anys d'història |

de Calella per tal de gestionar l'Hospital
Clínic del Maresme. Això ha fet que, des
de fa tres mesos, la ciutat compti amb
urgències 24h de caràcter privat durant
cada dia de la setmana. "Creiem que és

Maresme, impulsant tasques comercials

un triomf per la ciutat poder comple-

a la mútua "evolucions que estaven pre-

mentar les urgències de la sanitat pública

vistes fer en cinc anys i que s'han acabat

amb una alternativa de qualitat", valora
Joan Calleja.

completant en només cinc mesos". La

a Canet i Calella que li permetin convertir-se també en l'alternativa asseguradora d'aquesta àrea de la comarca. De
la mateixa manera, la pandèmia ha dut

principal és la creació "d'una aplicació
mòbil" per tal de facilitar que tots els

Present i futur

associats puguin desenvolupar tràmits

Els temps de reinvenció que tots es-

administratius sense haver de despla-

tem vivint han estat absorbits de la millor manera possible per part d'Aliança.

çar-se. Segons Joan Calleja, Aliança "veu

La mútua mataronina està ampliant el
seu àmbit d'acció territorial cap a l'Alt

el futur amb optimisme" i amb intenció
"d'arribar al segon centenari amb bona
salut".
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La importància de l'entorn

argumenta Calleja. El nostre protagonista

Per a qualsevol empresa o entitat, comptar amb un entorn que afavoreixi el seu

aposta per un Centre "on tothom sumi" i
on es faciliti l'accés a l'usuari. "El Centre

creixement suposa un punt extra d'allò

ha millorat molt. Els carrers són molt més

més necessari. És per això que hem vol-

humans que abans, però ara tenim moltes

gut copsar l'opinió de Joan Calleja, ge-

dificultats per aparcar. Penso que estaria

rent d'Aliança i mataroní molt vinculat

bé disposar d'aparcaments dissuasius i

al Centre, sobre cap a on va el nucli històric de la ciutat. "Penso que a nivell del
Centre i del global de la ciutat ha arribat

moure la central d'autobusos de la plaça
de les Tereses. Hem de guanyar fluïdesa

el moment de ser valents. Qui no arris-

al barri", sentència

i incrementar l'arribada d'usuaris i clients
■

ca no avança. Crec que necessitem consolidar la nostra condició de capital del
Maresme amb equipaments culturals més
grans, amb més atracció comercial i atraient marques de referència a la ciutat",

Gaudeix del
reportatge
en vídeo
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ILURO | Instants

Instants
La Mataró que respira

Gaudeix del
reportatge gràfic
en vídeo

Sortim a buscar els nius
de vegetació de la ciutat
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Arbres, flors i plantes intenten
resistir davant l'avenç urbà
17
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Espor
Gaudeix de
les millors
imatges de
la Volta

CICLISME

La Volta a
Catalunya
arriba a Mataró
La 100a edició de la Volta a
Catalunya aterra dissabte
27 de març a Mataró amb
l'arribada de la sisena i penúltima etapa de la prova.
Un recorregut de 194 quilòmetres entre Tarragona
i la nostra ciutat. Després
d'uns dies de muntanya, els

La meta a Mataró s'instal·larà al Camí de la Geganta |

esprinters tindran l'opor-

Un cartell de luxe

tunitat de brillar. El perfil de l'etapa dibuixa un

Mataró. La sortida de la sisena etapa es farà a l'Anella

La present edició de la Volta

guió amb pujades i baixa-

Mediterrània de Tarragona

a Catalunya compta amb un

des constants, però sense

i hi haurà esprints inter-

cartell de luxe. Alguns dels

grans dificultats més enllà

medis a Sant Jaume dels

millors ciclistes del món pas-

de l'alt del Collet, petit port

Domenys i dins del Circuit

saran per Mataró. Alejandro

situat a 14 quilòmetres de

de Catalunya ■

Valderde, Marc Soler, Enric
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orts
Mas, Chris Froome, Richard

o Thomas de Gendt parti-

de la Geganta. No està per-

Carapaz, Geraint Thomas,

cipen en la prova. La meta a

mesa la presència de pú-

Adam Yates, Richie Porte

Mataró s'instal·larà al Camí

blic ■

BÀSQUET

Triomf històric
per ser a la fase
d'ascens
(67-57)
L'Advisòria Maresme s'ho
jugava tot a una carta. Guanyar o perdre suposava ser o no ser a les
fases d'ascens a la Lliga
Femenina Endesa. En el
partit més important, el
bloc de Jordi Vizcaíno no
va fallar. Després d'un pri-

Els tirs lliures van ajudar a segellar un triomf històric |

mer quart igualat (19-20), el

a calmar els ànims i a se-

de setmana va ser la UE

rebot i l'encert exterior van

gellar un triomf històric.

Mataró Germans Homs de

impulsar les mataronines

L'Advisòria (16/9) assegu-

Lliga EBA. Els groc-i-liles

a obrir forat (40-30). Tot i

ra la quarta plaça de grup i

es mantenen segons de

ampliar la renda fins als 14

del 8 a l'11 d'abril jugarà les

grup (7/2) després de su-

punts (55-41), l'atac local es

fases d'ascens a Leganés.

mar el quart triomf seguit a

va encallar en els minuts
decisius, i el Viladecans

Palma (75-85). Warnock (23

En ratxa

es va arribar a situar a 5.

Qui també va disputar

Els tirs lliures van ajudar

partit oficial el passat cap

de valoració) i Ariño (22)
van brillar per part mataronina ■
27
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WATERPOLO

El Quadis enfonsa la
resistència del Canoe (10-7)

Les
declaracions
post partit de
Beto Fernández

Nova victòria al grup de permanència del Quadis CN
Mataró. El conjunt dirigit
per Beto Fernández es manté
líder amb 18 punts després
de doblegar un combatiu
Canoe. El matx va iniciar de
la millor manera pels mataronins (3-0), però dues pèrdues en passades llargues
van fer renéixer el rival (3-2).
El Mataró va tornar a marcar
(4-2), però va desaprofitar un
penal per assolir la tranquil·

El conjunt dirigit per Beto Fernández es manté lider |

litat. Per sort, en la represa es

remuntava (7-6), l'equip va

(10-7). Grummy, clau en els

va veure el millor Quadis (7-

conservar la calma per saber

instants decisius per certifi-

3) i, tot i veure com el Canoe

gestionar els minuts finals

car el triomf

FUTBOL

La pilota aturada castiga (0-2)

■

Les
declaracions
post partit d'Ito
Palanco

El Mataró va encaixar contra
el Mollet la segona derrota seguida a la Primera Catalana.
El partit viscut al Centenari va
estar igualat, però les accions
d'estratègia van decidir. Els
locals van saber anul·lar molt
bé al rival durant els primers
45 minuts, però dos gols a la
sortida d'un córner marcats
per Varón (62') i Vallcorba (75')
van forçar el Mataró a trencar-se i arriscar molt. En l'última fase del matx, ocasions
per les dues bandes amb el
resultat final de 0 a 2. L'equip
és sisè amb 7 punts

■

El partit viscut al Centenari va estar igualat |
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HANDBOL

El Joventut fa
la feina (31-28)

a la tranquil·litat. A falta de

El masculí del Joventut
Mataró va endur-se una
important victòria a casa
contra el Terrassa en un

Álex Bosch ho va desenca-

matx clau per caminar cap

Estatal (19 punts)

cinc minuts, el matx estava
empatat a 27, moment on
l'encert de Blai Deulofeu i
llar tot. Aquest triomf deixa
el Joventut Mataró com a
novè classificat a la Primera
■

HOQUEI

El Mataró fa
treballar el tercer
classificat (5-3)
El CH Mataró va caure derrotat a la pista del tercer classificat, un Caldes que està sent
la gran sorpresa de la temporada a l'OK Lliga. Els d'Albert
Larrea van començar a remolc
(3-0), però un gol esperan-

el Mataró s'ho va creure, tot
i que el Caldes va tornar al

çador d'Àlex Cantero va fer

partit (5-2). Gual va anotar el

reaccionar els visitants (3-1).
Amb el 3 a 2 d'Eric Florenza,

definitiu 5 a 3 pels mataronins,
ja a les acaballes ■

Gaudeix de
les millors
imatges del
partit

NATACIÓ

El CN Mataró
impulsa
Catalunya al
títol nacional
12 dels 26 nedadors de la
selecció catalana de natació
adaptada que van proclamar-se campions d'Espa-

medalles de plata en 150m

que Dani Ferrer va guanyar

nya el passat cap de set-

estils, 50 braça i 50 esque-

el bronze en 150 estils. Berta

mana a Castelló procedien

na. Adriana Balmes es va

Garcia va ser plata en 100

del CN Mataró. Ana Belén
Sabariego va guanyar tres

endur dos bronzes (50 esquena i 50 braça), mentre

braça i Ariel Schrenck or en
100 lliures

■
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ILURO | Cultura

Cases de la Música ha
convocat el seu Programa
de Suport a la Creació |

Cultura

Escolta
Svart Vin, un
dels grups
becats

La Casa de la Música de Mataró
beca 11 grups musicals
Cultura: Bernat López

El passat 15 de febrer, Cases

entre les diferents beques. La

guanyadores. Pel que fa a les

de la Música va tancar la seva

proximitat territorial i la ne-

ajudes a la composició, els

nova convocatòria de beques

cessitat d'acompanyament

autors que comptaran amb

amb més de 700 propostes

segons l'estat de professio-

musicals rebudes. La Casa de

nalització del grup han estat

elles són els integrants del
grup mataroní Cine Nuria,

la Música de Mataró ha es-

alguns dels criteris emprats

collit fins a 11 grups repartits

per seleccionat les formacions

EL PROGRAMA
DE SUPORT A LA CREACIÓ
Per quart any consecutiu, Cases de la Música ha convocat el seu Programa de Suport a la Creació, que ja
s'ha convertit en un dels elements principals d'activitat
de la xarxa. En aquesta ocasió es va posar a disposició
de les formacions novells i/o emergents de Catalunya
més de 100 ajudes – valorades en més de 70.000€ –
centrades en els diferents pilars de la carrera professional i artística de tot artista i banda. Pilars que abasten
des de l'exhibició en múltiples escenaris i preparació
dels directes, fins a la composició i gravació musical,
passant per la creació del seu material audiovisual ■

amb Fernando Herrero i Leo
Rey. L'enregistrament en estudi el gaudiran els grups
Panorâmica, Non Jambi,
Blue Bacon. Pel que fa als
grups que podran enregistrar les càpsules audiovisuals
són Carolina Alabau, Raquel
Herreros 4tet i Jodie Cash.
Els seleccionats per l'ajuda a producció de directes
són Lád Cúig, Exprópiese i
Ital Sound. Per últim, el grup
mataroní Svart Vin és un dels
seleccionats per poder participar a l'escenari de Cases de la
Música de la Fira Mediterrània
de Manresa ■
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Biblioteques i Museu
reprenen activitats presencials
Cultura: Bernat López

Reportatge
amb la
directora
de l'Antoni
Comas

Després de la flexibilització
de les restriccions sanitàries,
les Biblioteques de Mataró i
el Museu de Mataró poden
reprendre les activitats presencials. Totes les visites i activitats del Museu de Mataró
són amb inscripció prèvia (93
741 29 30 / educacultura@
ajmataro.cat) i aforament limitat restringit a 10 persones
per a Can Serra, Ca l'Arenas i
Can Marfà, i a 25 per a la visita a la vil·la romana de Torre
Llauder. Pel que fa a les biblioteques, han tornat les hores
del conte presencials. De la

Totes les visites i activitats són amb inscripció prèvia |

mateixa manera, iniciatives
com són els clubs de lectura per adults i els clubs de
lectura infantils s'aniran reprenent presencialment de

El Turry: una oda al
flamenc al Casal de l'Aliança

manera gradual. Les biblioteques han començat també
a activar les visites escolars
amb els centres d'educació
de la ciutat ■

Així sona
l'art de El
Turry

Cultura: Bernat López

El pròxim 28 de març, Cita
Flamenca de Mataró ha organitzat un concert d'Antonio Gómez 'El Turry', acompanyat pel mestre guitarrista
Jesús de Rosario, al Casal
de la Nova Aliança (12:15h).
El Turry és un dels grans de
Granada. De descendència gitana de diverses generacions
d'artistes, el cantaor va tenir la sort d'aprendre de bons

El 28 de març, Cita Flamenca organitza un concert a Mataró |

mestres: el seu pare, Ricardo

flamenc a nivell nacional. Per

de la Juana, i la seva mare,

aquesta raó alguns dels mú-

«Sentir que son». En aquest
disc, destaquen noms com

Rosa la Canaestera. El Turry

sics més importants d'Espa-

el de Jorge Pardo, Jerónimo

és considerat com una de les

nya han volgut participar en
el seu últim treball d'estudi:

Maya, Israel Suarez 'Piraña' y

figures emergents del cant

Jesus de Rosario ■
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Mataronins
Singulars
Miquel Puigdellívol: el lutier forjat amb glaç de neveres
Jordi Carbonell, metge i escriptor mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un espai de
biografies sobre mataronins destacats
En Miquel Puigdellívol és un dels pocs constructors de tenores i de tiples que avui dia hi
ha en actiu a Catalunya. Es va iniciar en aquest
ofici de gran, quan ja havia complert els trenta
anys i ho va fer gairebé per casualitat. Era manyà de professió. Portava el taller familiar de can
Puigdellívol, aquell acreditat comerç mataroní
especialitzat en la venda i reparació d'aparells
frigorífics, localitzat a la Plaça de les Tereses
de la nostra ciutat. El seu germà Joan s'encarregava de la part comercial i de les vendes, ell
era el responsable del taller de reparacions.
Dins de la mecànica i l'electrònica, en Miquel
tocava totes les tecles. Tant manejava el torn
com la fresadora o feia de soldador, de forjador,

d'ajustador i de tot el que fos necessari. Entre
els manyans de Mataró, el noi petit de can
Puigdellívol era conegut per ser un manetes
d'una pulcritud exquisida. Deien d'ell, que era
capaç de construir o reconstruir qualsevol peça
mecànica per més enrevessada que fos. Cada
matí, a l'hora d'esmorzar, en Miquel Puigdellívol
deixava l'obrador per anar a prendre un cafè en
un bar que hi havia a tocar del taller. En aquell
establiment, sovint, compartia taulell amb un
popular músic que aleshores ja estava jubilat.
Es tractava de l'Amadeu Casanovas. El senyor
Casanovas era el pare de l'internacionalment
conegut cantant d'òpera Amadeu Casanovas,
el tenor que va gravar l'entranyable sarsuela

Puigdellívol és un
dels pocs constructors
de tenores en actiu |
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ILURO | MATARONINS SINGULARS

catalana "Cançó d'Amor i de Guerra", un dels
primers èxits discogràfics que es van editar
en català després de la Guerra Civil. En una
ocasió, l'avi Casanovas, que aleshores ja havia
sobrepassat els setanta anys, li va confessar
al jove Miquel que la seva il·lusió seria tenir
una tenora, però que havien desaparegut tots
els grans constructors d'aquests instruments
i no sabia on anar a cercar-la. —No us preocupeu... jo us en faré una —sembla què és el que
li va dir el nostre personatge. Dit i fet. Al cap
de poc temps en Miquel Puigdellívol va lliurar
la seva primera tenora al senyor Casanoves.
L'he vist. És una peça extraordinària, de mecanització delicada, gran sonoritat i presentació
extremadament acurada.En Puigdellívol, què no
és músic de professió, en el procés afinament
de l'esmentada tenora no es va quedar curt, va

Entre les innovacions que aquest lutier
mataroní ha aportat a la construcció de
les tenores és la d'aconseguir que aquest
instrument pesi 330 grams menys del que
pesaven les clàssiques. Una característica
que agraeixen molt els músics que estan
obligats a mantenir alçat, a força de canells,
un aparell de 85 cm de llargada i que feia
900 grams de pes ■

sol·licitar la col·laboració del qui era considerat
el millor especialista del país, el conegut músic,
compositor de sardanes i primera tenora de cobla la Principal de la Bisbal, en Ricard Viladesau.
Aquell virtuós músic del bigotet que cada any,
per les Santes, ens feia posar a tots la pell de
gallina amb els seus obligats de tenora i que en
Pau Casals havia batejat amb el sobrenom de
"Príncep de la tenora". La construcció d'aquell
primer instrument va encendre una llumeta dins
el cap d'en Miquel Puidellívol. Li va despertar
una insospitada passió que el portaria a ser un
dels més acreditats lutiers de tenores, tibles i
flautes barroques del segle XX. La perfecció
tècnica i sobretot la sonoritat d'aquella peça
va fer que el nom del seu artífex corregués de
boca en boca entre els músics de cobla d'arreu
de Catalunya. En Josep Gispert i Vila, alumne
d'en Viladesau i des del 1983 tenora solista de
la Principal de la Bisbal li va sol·licitar un instrument de les mateixes característiques que el que
havia fet pel Sr Casanovas. Diversos tenores del
país volien que en Puigdellívol els proporcionés
un dels seus aparells musicals. La llista d'espera
i els terminis d'entrega a mesura que passava
el temps s'anaven allargant. Per aquesta raó, en
el 1978 pren una meditada determinació: deixa
el taller familiar on havia treballat tota la vida i
s'instal·la pel seu compte per dedicar-se exclusivament a la fabricació de tenores. Com hem
dit, en Miquel és un lutier autodidacta ■ ■ ■

➜

Per continuar
llegint la biografia
completa, escaneja
aquest codi QR
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El projecte té l'objectiu d'animar
a altres persones amb problemes
de salut mental a expressar-se |

Salut

Llegeix el
primer número
d'Estel·lar

Neix 'Estel·lar', una revista per donar
veu a persones amb trastorns mentals
Salut: Bernat López

Un grup de teràpia de per-

anys, ja que es tracta de paci-

persones amb problemes de

sones amb esquizofrènia

ents amb una gran capacitat

salut mental a expressar-se i,

del Centre de Salut Mental

creativa i una elevada sensi-

sobretot, aconseguir que no

d'Adults del Consorci Sanitari

bilitat. Aquest any, el projec-

del Maresme (CSdM) ha creat

te s'ha pogut materialitzar i

una nova revista en la qual els

té l'objectiu d'animar a altres

es limiti la percepció que la
gent té de l'esquizofrènia a
un simple diagnòstic ■

mateixos pacients han plasmat les seves inquietuds a
través de narracions, poemes,
dibuixos, pintures o treballs
manuals. El primer número
de la publicació, que neix
amb el nom d'Estel·lar, s'ha
imprès i s'ha distribuït entre
els pacients i familiars de
Salut Mental. La idea de fer
una revista per part d'un grup
de persones que presenten

Què és l'esquizofrènia?
L'esquizofrènia és un trastorn mental que provoca deliris (creences no basades en la realitat) o al·lucinacions
(percepcions visuals, auditives o tàctils que no responen
a cap estímul objectiu) en els pacients. Una persona que
diagnosticada amb esquizofrènia pot tenir períodes
inestables, i fins i tot necessitar un ingrés, i períodes
d'estabilitat durant els quals no presenten símptomes
de forma rellevant. Hi ha un percentatge de diagnosticats que poden fer una vida relativament normal ■

esquizofrènia va iniciar-se fa
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Els investigadors
estan estudiant el seu
desenvolupament industrial
per portar-lo al mercat |

Un nanomaterial que elimina
la Covid-19 i és aplicable a mascaretes
Salut: Bernat López

Un equip d'investigadors del

nanopartícules que interac-

Consell Superior d'Investiga-

cionen sobre les proteïnes del

permetria disposar d'un nou
tipus de màscares efectives

cions Científiques (CSIC) ha

coronavirus modificant-les a

amb inactivació directa en-

desenvolupat un nou nano-

través d'un mecanisme d'oxi-

front de la SARS-CoV-2, a més

material, constituït per nano

dació i bloquejant la seva ca-

d'impedir la transmissió per

partícules de coure, que in-

pacitat per infectar les cèl·lules

barrera mecànica (filtració), i a

hibeix les proteïnes del co-

humanes", explica l'investiga-

més permetria comptar amb

ronavirus i bloqueja la seva

dor José Miguel Palomo.

agents tèxtils de protecció per

propagació. El material és apli-

a ús hospitalari", detallen els

cable en recobriment de màs-

Noves mascaretes?

investigadors. A continuació

cares quirúrgiques, en teixits

Els investigadors han confirmat que aquests nanomaterials poden ser emprats com

us deixem un vídeo sobre el

de protecció d'ús hospitalari i
en recobriment de superfícies
de contacte, com baranes o
poms en el transport públic.

a additius de recobriment en

Els investigadors estan es-

material ha estat provat per
al recobriment de màscares

tudiant el seu desenvolupament industrial per portar-lo

diverses superfícies. Aquest

quirúrgiques homologades

al mercat. "Aquesta nova tec-

de polipropilè, o tela de cotó.

nologia consisteix en unes

"Això és de gran interès, ja que

test d'anticossos desenvolupat pel CSIC per detectar
el coronavirus amb un 100%
d'efectivitat ■
El CSIC
inventa un test
d'anticossos
per detectar la
Covid
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Llar
La instal·lació de domòtica a la llar
Llar: Redacció - amic.cat

La domòtica controla i auto-

il·luminació, climatització, ai-

ser conscients del consum

matitza la gestió intel·ligent

gua calenta sanitària, el reg,

de l’habitatge. Aporta confort, comunicació i seguretat, a més de gestionar eficientment l’ús de l’energia,
cosa que afavoreix l’estalvi

els electrodomèstics, etc., i

energètic de casa vostra.
Aquesta funcionalitat de

aprofitar millor els recursos

la domòtica us aportarà la

naturals, utilitzant les tarifes

informació necessària per

horàries de menys despe-

modificar els vostres hàbits

sa, i d’aquesta manera reduir

i incrementar el vostre es-

d’aigua, electricitat i com-

la vostra factura energètica

talvi i eficiència.Extret de la

bustibles. Mitjançant la in-

mentre guanyeu confort i se-

corporació de sistemes do-

guretat. A més, mitjançant

mòtics a casa vostra, podreu

l’ús d’un sistema de monito-

gestionar intel·ligentment la

rització de consums, podreu

guia Cómo ahorrar energía
instalando domótica en su
vivienda. Gane en confort y
seguridad ■
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Decorar el menjador amb una escala de fusta
Llar: Redacció - amic.cat

A vegades, un element senzill al qual no li donem cap
valor decoratiu es converteix
en el complement perfecte
per a qualsevol espai. És el
cas de les antigues escales
de fusta, una mica rústiques,
a les que podem donar mil
usos en la composició dels
nostres interiors. En aquesta ocasió, et presentem una
idea per a col·locar-la en el
menjador i és que posar-la

pot convertir-se en un mag-

altra opció seria convertir-la

nífic revister. Afegeix un llum

en una pràctica llibreria de

en la paret de la sala pot ser

subjecte a l'escala per una

paret, per al que només has

un bon començament. En

pinça i hauràs aconseguit un

de fixar-la amb uns tacs i ca-

aquest lloc pot complir di-

meravellós racó de lectura.
També a la sala d’estar pots

ragols resistents. O utilitza-la

ferents funcions. Si la poses
prop del sofà o d'una butaca

crear un espai verd, penjant

per a deixar mantes, plaids
o aquest xal amb el qual et

i col·loques algunes revistes

dels travessers de l'escala

tapes en les fredes tardes

penjades dels seus esglaons,

tests petits amb plantes. Una

d'hivern ■
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Fa un any...

Més de 80 ingressats
per COVID-19 a l'Hospital
Els casos de pacients ingressats per coronavirus a
l'Hospital de Mataró continuen a l'alça. Ja són més de
80 els positius ingressats al centre hospitalari, un aug·
ment de 17 casos més respecte del dia anterior. En
relació als professionals sanitaris que es troben en aï·
llament, actualment n'hi ha 143. Tots ells, o han donat
positiu o han estat en contacte directe amb un positiu
per coronavirus.
Fa 5 anys...

Cal Pilé acollirà la gossera
durant dos anys
El servei que l'Spam oferia a la gossera del car·
rer Galícia es començarà a efectuar a les instal·
lacions de Cal Pilé. El refugi d'animals s'adap·
tarà, mentre que el centre del carrer Galícia
quedarà tancat per no poder-se adaptar a l'actu·
al normativa. L'operació comporta una inversió
per part de l'Ajuntament de 80.000 euros. L'acord
prorroga el servei de gossera durant dos anys.

Fa 10 anys...

ERC demana nomenar l'alcalde
Abril Mataroní Il·lustre
El 16 de març de 2011 es van complir 72 anys de l'afu·
sellament al Camp de la Bota de Josep Abril i Argemí,
il·lustríssim alcalde de la nostra ciutat entre l'any 1931
i 1934 i en una segona etapa, entre febrer i octubre de
1936. Esquerra Republicana de Catalunya vol que el
consistori mataroní restitueixi la figura d'un alcalde que
va ser assassinat pel règim franquista, nomenant-lo
Mataroní Il·lustre.
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1. Món en què vivim. 2. Gas atmosfèric respirable. Barreja gasosa composta en la seva major part
per oxigen i nitrogen i, a més, petites quantitats d'argó, àcid carbònic i vapor d'aigua, que forma
l'atmosfera terrestre. 3. Estada o
quart. Habitatge. 4. Múscul cardíac.
5. Que ocupa el lloc número u en
una sèrie ordenada. Dit d'una persona o d'una cosa: Que precedeix
a les altres de la seva espècie en
ordre, temps, lloc, situació, classe
o jerarquia. 6. Habitatge. 7. Succés,
esdeveniment. 8. Temor angoixant.
9. Creació. Tot el creat. 10. Full de
paper escrita. 11. Tasca. Qualsevol
producte intel·lectual en ciències,
lletres o arts, i amb particularitat
el que és d'alguna importància. 12.
Hidalgo de noblesa qualificada. 13.
Existència. 14. Fisonomia, part de
davant del cap. 15. Massa d'aigua
salada que cobreix la major part de
la superfície terrestre. Porció extensa d'aigua, infinitat.

14
4
6

2 11

1
8
5

12

10

Sudokus

Dificultat: baixa

6
9 5
4
2
2 4
1
8
3
2 9 3
5 7 8
8
6
3
9 6
cdmon
7
9
8 5
2

º Per cercar
7 6 1 5 2 9 3 4 8
42
9 vivim.
5 6 4 8 2 7 1
Món en3 què
2 4 - V1.indd
8 142 3 7 5 6 9
PASSATEMPS

9

Dificultat: mitjana

8

4 1

2

7

Tu Dominio en cdmon

5 7
8
2
8
6
4 5
7 a empezar
2
3 ese proyecto q
No esperes más
4 3
7
9
1
llevas tiempo postergando.
3
5 4
1

2

7 8

4

8 9 5 4 1 3 2 6 7
7 2 1 8 6 9 4 5 3
6 4 3 2 5 7 1 19/03/2021
9 8

12:28:54

ILURO |

Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
FELICITATS! El Sol entra al teu
signe i renoves energies. Més
desplaçaments per motius
laborals. Et comuniques amb
força franquesa, el que et pot
portar algun enfrontament.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
No t'hauria de mancar la feina
amb el trànsit del Sol a Casa
X. També podries adquirir més
responsabilitats. Si fins ara no
ho feies, pots plantejar-te la
paternitat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol en trànsit per Casa XII,
inclina a un temps de certa
contenció i reclusió. Et mostres una mica desconfiat amb
el teu entorn. Cuida la gola dels
canvis de temperatura.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Possible viatge per raons professionals. Recuperes una mica
l’ànim i també algun bon hàbit, com ara l’esport. Toca fer
tràmits per ajudar a algú de
l’àmbit familiar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

El Sol per Casa VII, activa els
assumptes de parella i les col·
laboracions amb els altres.
Compte amb els malentesos
a la feina, caldrà ser prudent
per no ficar la pota.

El Sol per la Casa VI, porta algunes millores al sector laboral i recuperes una parcel·la
de poder que creies perduda.
El focus es posa també, en la
salut i la dieta.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
El Sol activa qüestions domèstiques, tan pel que fa a les millores a la llar com un possible
canvi de residència. Estàs mentalment més actiu, però també
una mica inquiet.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Per poder guanyar més diners,
és necessari sortir de l’entorn
habitual. Alguns contactes o
amics et proporcionen oportunitats laborals. Et retrobes amb
un germà o germana.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Més contacte amb els amics.
Podries conèixer algú amb
qui sentiràs una forta atracció. Caldrà però, ser prudent
a l'hora de manifestar el teu
interès per evitar malentesos.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si estàs esperant algun ajut o
subvenció, pots rebre’n la concessió. Amb Mercuri per Casa
VII, es dona una bona predisposició de la parella a tractar
temes delicats.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
S’activa el sector de l’amor i
sembla que alguna cosa s’està
gestant. Amb la primavera es
donaran els primers fruits. Si
tens fills adults, la relació amb
ells, millora.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Inici d’etapa pel que fa a les
finances. Per una banda, cal
reestructurar l’economia i fins
i tot implantar l’estalvi i per
l’altra, marca un futur de més
estabilitat.
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Anuncis
per
paraules

AMISTATS

Inserta el teu
classificat online

Montamos su agencia matrimo-

Instalamos, financiamos y pone-

nial en toda Catalunya.Trabajo y

mos en marcha su agencia ma-

Club Segle XXI .Mataró. Rda.

rentabilidad asegurados. 688 290

trimonial 688 290 791

Repùblica

791. Mataró

M'ofereixo per realitzar gestions

Matrimonial Amistats ò Parella.

Compramos libros, juguetes,

diverses, compres, petits trans-

18 a 90 anys. Serietat I eficacia.

comics, cromos, antigüedades,

ports, acompanyar gent gran,

688 290 791

plumas, puros, objetos religiosos,

etc... Cotxe propi. Rigurositat i

restos pisos y casas. Pago al mo-

serietat. Tel 667 406 240 (Albert)

mento. José Miguel. 679 736 491

Señora busca trabajo para cuida-

Mudanzas económicas Maresme.

do de mayores. disponibilidad

692 021 141

inmediata. 631 610 772

3.Mataró.Agencia

VARIS
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
en general.679 736 491
Reparatot,

des

de

1995.

Vaciamos

casas

y

pisos.

Retiramos muebles, enseres y
trastos viejos. Limpieza rápida y
total. Presupuesto sin compromiso 644 05 26 66

TREBALL

Intalacions, reparacions i refor-

Señora busca trabajo de servicio

mes. Mataró 688 290 791

doméstico, limpieza de oficinas

Pintor Pedro, pintura en general.

y dependienta. Con carnet B de

Precios económicos. Rehabilitación

conducir. 640 123 339

de fachadas.631 389 764.

Cuidado moyores .niños .limpieza
de casas, portales u oficinas tengo experiencia y estoy disponible

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

para empezar a trabajar ya mismo
631 102 534

NECROLOGIQUES
23 de març
Miguel Ayen Aránega 81
Juanita Farré I Rabal 77
22 de març
Agustina Polo Muñoz 84
Lluís Añón Suárez 73
Rafael Sempere Llivina 87
Joaquim Mas Bernat 76
Amparo Aracil García 90
Santiago Rodríguez Ronquillo 95
21 de març
María Gloria Escobar Duránes 74
Josefa Sánchez Gala 75
Joan Albert Solano 86

Busco trabajo cuidado de mayores, limpieza, 604 251 902
Chica responsable con papeles
en regla busca trabajo para cuidar personas mayores o limpieza.

cabrejunqueras.cat

Fines de semana. 631 656 410
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Skateboarding
a la Plaça
Occitània
Foto: Albert Garcia Siles.
Font: @stafmagazine
a Twitter.

L'ull mataroní

Cavalcada
de Reis a
Mataró
Foto: Clàudia Cebrià.
Font: @claudiacebri a
Twitter.
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Personal
Cine Nuria

Mira l'entrevista
en vídeo

Música a compàs real
Bernat López

Cine Nuria torna. I ho fa per quedar-se. El grup
mataroní, format per Leo Rey (31) i Fernando
Herrero (37) presenta el seu nou EP – 'Año Luz' –
empès pel Sol del Maresme i el mar Mediterrani.
La banda torna a submergir-se en sons vitalistes que ja predominaven en els seus anteriors
treballs, experimentant un salt de qualitat que
estableix el so definitiu del grup. El pròxim 9
d'abril, la Sala Clap de Mataró acollirà el concert
de presentació de l'EP i hem volgut parlar amb
els protagonistes per saber quines històries ens
volen explicar amb aquestes noves lletres. "Les
cançons tracten sobre les relacions humanes.
Sobre com es desenvolupen, neixen i creixen.
Parlem de l'amistat, de la parella, de la família...",
exposen Leo Rey i Fernando Herrero. 'Año Luz'
té un so agradable i tendre, el qual difumina la
cruesa d'unes lletres que miren la pèrdua de
cara. "Creiem que Año Luz és un cop sobre la

taula. Defineix qui som i cap a on anem com a
grup. Crec que hem culminat la cerca del camí",
celebra Leo Rey. Fernando Herrero ens transmet
la mateixa idea, qualificant l'EP com "un salt de
qualitat". "Comptar amb la saviesa d'un productor
ha estat vital. Carlos René ha estat el nostre àngel
de la guarda i ha permès que el procés creatiu
fos molt més bonic", afegeix el compositor de
Cine Nuria. Herrero representa el toc més indie
del grup, mentre que la Leo s'identifica més amb
el pop dels 80 i els 90. "Cine Nuria s'inspira en
la vida real. Parlem de situacions quotidianes i
les intentem vestir amb cançons que connectin.
Busquem melodies que atrapin i lletres profundes", exposa Rey. Tots dos protagonistes han viscut un any intens; de molt moviment, creativitat i
adaptació a noves realitats. La Leo i el Fernando
treballen a dos sectors 'batejats' com "de primera línia" – una escola i l'Hospital de Mataró – en

Tots dos protagonistes
han viscut un any intens |
Mireia Farrán
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aquesta època de pandèmia. Convergir el dia a
dia a la feina amb la música no ha estat fàcil,
però s'ha aconseguit. "Hem viscut un any sensacions difícils treballant. No hem parat. Com a
grup hem intentat treballar les cançons, millorar
el directe i investigar sobre el món digital que
ens envolta cada vegada més", ens relaten tots
dos. Cine Nuria, nom basat en el mític cinema
mataroní, ha notat l'escalf de la seva gent de
Mataró. "Ells són els que ens han donat suport
i ens han cuidat per seguir endavant quan no
es podia sortir de cap municipi", reivindiquen ■

Gaudir del procés
Les cançons de Cine Nuria et fan intuir que
la Leo i el Fernando són dues persones amb
un món interior intens. Mentre l'entrevista
avança, els músics mataronins ens van llançant píndoles sobre la seva filosofia com a
actors actius dins de la indústria. Aposten per
gaudir del procés. Per assaborir els detalls
de cada rutina creativa abans que marcar-se
grans objectius a mitjà termini. "Ens agrada
fer música. I aquesta és la base. Sí que tenim
pretensions, però la idea és mirar sempre cap
a la sensació de pau que ens genera fer cançons", destaquen. És aquí on les situacions
reals de les seves lletres coincideixen amb la
realitat positiva que els genera cada vivència
viscuda. "Volem passar-ho bé. Gaudir de cada
assaig. De cada moment creant", apunten. I
és que Cine Nuria fa música a compàs real ■

Apunts Leo Rey

L'univers paral·lel
Cine Nuria es defineix com una unió de músics
que, després de recórrer mil i un concerts com a
espectadors, van decidir tirar-se a la piscina de
la indústria. "Reviure les sensacions d'un concert.
Això és el que buscàvem. Però sempre lligat al
concepte de l'amistat", aporta en Fernando Herrero.
En aquest punt de la conversa, introduïm el concepte de la imatge en el món musical. 'És bàsica
per connectar amb el públic?', els preguntem. Cine
Nuria ho té clar. "Crear un concepte i un univers és
fonamental. La música s'ha convertit en un escenari on cal cuidar tots els aspectes vinculats a la
imatge", ens transmet el grup mataroní. Segons
la Leo i el Fernando, hi ha una part molt important
del món artístic "que s'ha allunyat dels elements
purament musicals". "El paper de regal ha passat
a ser igual de rellevant que el so. Ara, perquè un
producte funcioni, tot ha de seguir una línia d'imatge coherent", afirmen els músics mataronins. Tot
i que Cine Nuria és plenament conscient del pes
que té "el valor afegit de la imatge" en la indústria,
el grup reconeix "sentir-se atret per la imperfecció".
Ara bé, valoren molt la capacitat dels grans noms

Un objectiu: estar contenta amb allò que faig

del panorama nacional per crear tendència. I fins

cada dia.
Un viatge: Japó.

i tot s'atrevirien a entrevistar-ne alguns. "Si pogu-

Una lliçó: totes les coses s'han de fer amb bona fe.

és una persona molt intel·ligent i amb bon gust.
M'encantaria saber com se li va ocórrer barrejar
tots els conceptes que inclou El Madrileño", ens
relata Leo Rey. Pel que fa al Fernando, ell apostaria per tenir una conversa amb Bad Gyal. "Em
flipa que sigui de Vilassar i tot el terratrèmol que

Una passió: la música.

Apunts Fernando Herrero
Un objectiu: jubilar-me abans dels 40.
Un viatge: Amsterdam.
Una lliçó: cal ser constant si busques resultats.
Una passió: la meva família.

és, m'agradaria entrevistar a C Tangana. Crec que

arrossega allà on va", exposa el nostre protagonista. Senzills, autèntics i molt mataronins. Amb
tots vostès, Cine Nuria ■
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