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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Opinió:
Bernat López

L'abocador invisible
Cada vegada que sortim al carrer, a tothom

de terra a través de les rieres. Xarxes, bosses,

li agrada veure una Mataró neta i endreçada.

través de les xarxes socials. La neteja, doncs,

tovalloletes humides i molts altres plàstics
d'un sol ús ofeguen la posidònia, una planta marina fonamental pel clima que genera
més oxigen per la Terra que la selva ama-

és un element cabdal per fer ciutat. Ara bé,

zònica. El mal endèmic del plàstic també

sabem què hi ha sota la superfície del nostre

castiga directament els ecosistemes marins,

estimat Mediterrani? Aquesta setmana ho
hem anat a investigar. L'SPAS Mataró, societat mataronina d'activitats subaquàtiques
amb més de 60 anys d'història, realitza una

els quals són vitals per regular la quantitat
de CO2 existent a l'atmosfera. Només una
dada: cada any 8 milions de tones de plàs-

important tasca de voluntariat per conservar

d'aquesta setmana hem pogut comprovar

els fons marins de casa nostra. Submarinistes

com el Mediterrani s'està convertint, a poc a

del SPAS s'endinsen a les profunditats del
mar amb una sola missió: retirar xarxes de

poc, en un abocador invisible. A Mataró, te-

pesca i plàstic dels fons marins. No us podeu

a aquesta injustícia mediambiental. En cada

imaginar la quantitat de deixalles que hi ha
sota l'aigua, la majoria entrades al mar des

immersió, intenten tenir cura d'un tresor en

Quan la brutícia s'acumula als carrers, de seguida corren fotografies i denúncies virtuals a

tic acaben dins del mar. En el reportatge

nim un petit grup d'herois marins enfrontats

clar perill d'extinció: el nostre mar ■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: ET PREOCUPA LA
CONTAMINACIÓ DE L'AIRE A MATARÓ?
SÍ (67%) | NO (33%)
S'HAN D'INVERTIR MÉS RECURSOS
PER CONSERVAR EL MAR?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

3 milions extra per la crisi

Mor Múria Masafrets

L'Ajuntament de Mataró destinarà 3 milions d'euros
procedents del romanent de l'últim exercici a la reconstrucció econòmica i als barris.

La mataronina Núria Masafrets, responsable de
comunicació del Gran Recapte del Banc d'Aliments,
mor en un accident a Port Lligat.
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Records
ILURO | Records

Vídeo
documental
sobre les
Santes de
1939

Foto antiga: cartell de les Santes de 1939.
Foto: Aj.Mataró.
Foto actual: cartell de les Santes de 2020.
Foto: Aj.Mataró.

1939: les primeres
Santes en dictadura
Records: Bernat López

Només sis mesos després de

i que marcaria una taca negra

el film 'Fiestas de las Santas

l'entrada de les tropes fran-

en la història del país. Gràcies

de Mataró en el Año de la

quistes a Mataró, la ciutat

al fons del Museu Arxiu Santa

Victoria'. La pel·lícula mostra

celebrava les seves primeres

Maria – Centre d'Estudis Locals

com els vencedors de la guerra

Santes sota el control de la

de Mataró s'ha pogut conser-

van voler imposar el seu idea-

dictadura. Era juliol de 1939.

ri. Hi ha nombroses desfilades

Aquelles Santes van marcar un

var una pel·lícula d'aquelles
Santes de 1939. Encarnació

avenç del canvi de cicle polític i

Soler fou qui, el 1992, va inici-

social que tot just començava,

ar les gestions per restaurar

militars de la Falange. Podeu
gaudir del film escanejant el
codi QR de la part superior ■

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

La vacunació de població d'entre 70 i 79 anys serà més lenta |

El 14% de la població ha rebut
la primera dosi de la vacuna

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

D'ara fins a l'estiu, les fases de

Segons dades de Salut, 18.008

Del total dels 129.661 habitants

vacunació entren en una eta-

habitants de Mataró, un 14%

que té el municipi, però, no-

pa clau: cal accelerar al màxim

de la població de la ciutat, ha

més un 5.5% de la població

la velocitat per assolir l'abans

rebut ja la primera dosi de la

(7.114 persones) pot dir que ja

possible la immunitat de grup.

vacuna contra el coronavirus.

compta amb les dues dosis
posades. Després de viure

CRIBRATGE MASSIU
AL TECNOCAMPUS
Aquest dijous ha començat un cribratge massiu a la
comunitat universitària del TecnoCampus. El cribratge
és voluntari i s'adreça a tota la comunitat universitària
(estudiants, professors i altres professionals) sempre
que es tracti de persones asimptomàtiques i que no
hagin estat vacunades. Les persones que presentin
clínica compatible o suggestiva de Covid-19 no podran
participar-hi i se'ls dirigirà al seu centre d'atenció primària. En els punts de cribratge, s'hi farà la prova PCR,
mitjançant l'automostra nasal, i també el test serològic
ràpid (amb sang capil·lar) per detectar anticossos ■

dues setmanes amb un ritme de vacunació menys fluïd,
sembla que les coses tornen
a millorar, tot i que la velocitat segueix sense ser òptima.
Entre l'11 i el 24 de març no es
van puntxar ni 1.000 primeres dosis a Mataró, tot i que
2.800 segones dosis van ser
administrades (3.800 vacunes
en total). Del 28 de març al 3
d'abril, les dades indiquen que
s'han punxat 3.952 primeres
dosis i prop de 400 segones
dosis ■
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Mataró desenvolupa un pla
d'acció per protegir la posidònia

Submarinistes
cuiden del
fons marí

Ciutat: Ángela Vázquez

L'Ajuntament de Mataró,
amb la col·laboració tècnica
i econòmica de la Diputació
de Barcelona, i la participació del Departament
de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat i l'entitat
Posidònia 2021, estan treballant en l'elaboració d'un Pla
d'acció que promourà la implicació de la ciutadania i els
agents locals per tal de protegir la posidònia de les costes mataronines. L'objectiu
és avançar conjuntament
en la protecció i divulgació
d'aquests ecosistemes, impulsant les actuacions necessàries per respondre a la
seva fragilitat.
La posidònia atrapa més CO2 que la selva amazònica |

Beneficis de la posidònia
La importància ecològica

a atrapar aquestes praderies submarines supera l'ac-

a mantenir els idíl·lics paisat-

d'aquesta espècie vegetal
resideix en el seu paper com

ció dels boscos terrestres.

Mediterrània. De la mateixa

a recol·lector del carboni

Per altra banda, la posidònia

manera, les poblacions de

orgànic que està dissolt en
l'aigua. I és que la quantitat

té la capacitat d'emmagat-

posidònia també constituei-

zemar els sediments de la

xen l'hàbitat natural d'altres

de CO2 que poden arribar

mar, la qual cosa contribueix

espècies de flora i fauna ■

ges d'aigües cristal·lines de la
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Aposta per la integració
laboral de persones
amb discapacitat

Carme Martí
explica el
projecte

Ciutat: Ángela Vázquez

Fomentar la integració social i laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual.
Aquest és l'objectiu que
persegueix el conveni de
col·laboració signat entre
la Fundació El Maresme i
la Cambra de la Propietat
Una vintena de propietats
ja han contractat els serveis
d'unes 70 persones vincula-

Firma del conveni entre la Fundació El Maresme i la Cambra de la Propietat |

des a la Fundació per tal de
realitzar tasques de neteja,

tenen discapacitat intel·
lectual. En el cas de la ne-

l'acompanyament. Pel que

manteniment, jardineria i re-

teja, tots ells van sempre gui-

amb brigades formades per

collida selectiva de residus.

ats de dones professionals
del sector, les quals en fan

persones amb discapacitat i

35 d'aquests treballadors

fa a la jardineria, es treballa

dirigides per un/a capatàs ■

6 rècords de temperatura
al Maresme els darrers 6 anys
Ciutat: Ángela Vázquez

El Consell Comarcal del
Maresme ha publicat un informe on repassa la meteorologia a partir de les dades
subministrades durant 10 anys
per les estacions meteorològiques de Tiana i del Montnegre.
L'estació meteorològica de
Tiana ha registrat quatre episodis de temperatures màximes absolutes superiors als
35 graus. Tres s'ha produït en

Al 2019 es van assolir 39 graus, la màxima registrada |

els darrers 6 anys: 2015, 2018 i

la temperatura mitjana anual

del Montnegre també reflec-

2019. En aquest darrer any es

teixen un increment de la in-

van assolir 39 graus, la màxima

va arribar al seu punt màxim
el 2015 amb 15,9ºC. Les esta-

més alta registrada. A més,

dístiques de l'estació forestal

càlid ■

tensitat de les entrades d'aire
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3 milions extres
per la reconstrucció
econòmica i els barris

L'alcalde
explica la
decisió

El romanent del pressupost de 2020 ha estat de 7 milions |

Ciutat: Ángela Vázquez

L'Ajuntament destinarà part

serveis adreçats a la ciutada-

del romanent de tresoreria

nia en matèria d'Habitatge,

Llicències, Obres, Compres
i Contractacions ■

resultant de la liquidació del
pressupost de 2020 a la reconstrucció econòmica. El
romanent ha estat de 7 milions, però un cop retinguts
els compromisos contrets i
reservat un fons per afrontar
possibles imprevistos queda
un romanent disponible de
3.028.752,47 €. La distribució
d'aquests 3 milions es repartirà de la següent manera: 1
milió per ampliar el fons de
reconstrucció econòmica i
social, que se sumen als 3,2
ja incorporats al pressupost
2021; 1 milió a actuacions per
posar la ciutat al dia, vinculades als barris; 1 milió per reforçar alguns dels programes
prioritaris del Pla de Mandat
que

permetin

No s'augmentaran els
salaris dels càrrecs electes
Mataró no aplicarà els increments retributius previstos
als pressupostos generals 2021 a l'alcalde, regidors
i càrrecs electes. La Junta de Portaveus, celebrada
dimarts 6 d'abril del 2021, ha aprovat per unanimitat
una declaració institucional conjunta de tots els grups
municipals per a la no aplicació dels increments retributius previstos als pressupostos generals de l'estat 2021.
Donada la voluntat de tots els membres del consistori
de contribuir a la reconstrucció social i econòmica de
Mataró i amb les despeses extraordinàries derivades
de la lluita contra la pandèmia del coronavirus Covid-19,
s'han adoptat les següents decisions: no aplicar el 0,9%
d'increment previst a les retribucions i indemnitzacions
per a 2021 de l'Alcalde i dels regidors i regidores, amb
efectes 1 de gener de 2021 i no aplicar el 0,9% d'increment previst a les retribucions per a 2021 del personal
eventual, amb efectes 1 de gener de 2021 ■

reforçar
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TOT NOTICIES.indd 11

07/04/2021 15:57:50

Reportatge
Herois marins
La història dels submarinistes que retiren xarxes i plàstics del mar mataroní
Text: Bernat López

N

avegar mar endins és sinònim de pau.

de tones de plàstic són abocades als oceans,

Tallar el pas de les onades a bord d'una

causant prop de 8.000 milions de dòlars en

embarcació et trasllada a una altra

danys en els ecosistemes. Així ho denuncia

dimensió i et fa oblidar les 'batalles' diàries

Oceana, l'organització internacional més po·

que la vida a terra ens obliga a afrontar. Al

tent dedicada a la protecció del mar i que situa

mar, la velocitat canvia; i els sentits i l'ànima
s'hi adapten. Però sota la plaent sensació de
calma que ens acull a la superfície s'hi amaga

el plàstic d'un sol ús com el 90% de la brossa

una realitat encara desconeguda per molts. Els
fons marins estan mutant; estan abandonant,
i no per decisió pròpia, la seva condició d'idíl·
lic paradís de vida. Cada any més de 8 milions

existent a gran profunditat. A Mataró, els crits
de 'socors' emesos pel Mediterrani han estat
escoltats. I és que a la nostra ciutat hi ha un
grup 'd'herois marins' que es dediquen a pro·
tegir els fons contra el càncer del plàstic i les
xarxes de pesca abandonades.
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Acompanyem
els voluntaris de
l'SPAS en les seves
immersions per
protegir la costa
mataronina
Gaudeix
del reportatge
en vídeo

Parlem dels voluntaris de l'SPAS (Societat

marí. En col·laboració amb l'Ajuntament de

Mataronina d'Activitats Subaquàtiques), grup
d'acció que realitza immersions constants a la

Mataró, l'Escola del Mar de Badalona i Aigües
de Mataró, els voluntaris de l'SPAS busquen

costa mataronina amb la missió d'extreure-hi tot

conscienciar la població sobre la importàn-

aquell material que sigui nociu per l'ecosistema

cia de conservar la joia natural que tenim al
Maresme.
L'abocador invisible
"El problema del mar és el que aboquem des
de terra. La brossa que es genera a partir de
la costa suposa el 80% dels elements contaminants que hi ha al mar. És horrible". Qui ens
parla és en Roger Punsola, director tècnic del
centre de busseig Blaumar i voluntari de l'SPAS.
Punsola, submarinista professional, practica
aquesta disciplina des dels 14 anys a Mataró,
i és una de les persones que més brutícia ha
rescatat del Mediterrani mataroní. Avui l'acompanyem a ell i a quatre companys més mar

La missió de l'SPAS: retirar plàstic del fons |

endins en una missió per retirar plàstics i xarxes de pesca dels fons marins. "Les rieres del
Maresme fan molt mal al mar. Quan plou ➜
13
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L'abandonament de xarxes provoca un fenomen conegut con 'pesca fantasma' |

fort, les rieres ho arrosseguen tot i es produei-

seus companys ja ens han dit adéu. Han com-

xen abocaments incontrolats", lamenta men-

pletat el descens fins al fons del Mediterrani

tre s'equipa per realitzar la primera immersió

per començar a treballar. La missió és senzilla:

del dia. L'embarcació de voluntaris se situa

extreure una xarxa de grans dimensions que

a uns 6 quilòmetres de la platja i, des d'allà,
l'equip de submarinistes s'endinsa a les pro-

està causant estralls dins l'ecosistema marí
maresmenc. L'abandonament de xarxes de

funditats acompanyats de les eines necessàries

pesca provoca un fenomen conegut com 'pes-

per treballar sota l'aigua. 'Què hi trobeu a les
profunditats?', li preguntem a Roger Punsola.

ca fantasma' – espècies que queden atrapa-

La resposta esgarrifa. "Cada vegada és més

les tovalloletes humides. Ofeguen la vegetació

augmenta el volum de microplàstic existent
al mar a causa de la degradació del material. És aquí on Roger Punsola ens argumenta
la "dificultat" que té per un grup de subma-

marina i van desprenent unes fibres que con-

rinistes 'rescatar' qualsevol xarxa de grans

verteixen el mar en una sopa de microplàstic",

dimensions de dins del mar. "No ho pot fer

relata el director tècnic de Blaumar. Punsola

qualsevol. Necessites gent preparada i actuar

s'ha fet tips de treure plom de l'aigua, així com

amb molta precaució. No podem oblidar que

també bateries de cotxe. "A França, a totes les

les xarxes estan fetes per capturar éssers vius

entrades de clavegueram hi ha una nota que
diu: el mar comença aquí. Crec que ens aniria

dissenyats per viure a l'aigua. Imagina't què
poden fer-li a un humà", adverteix. Punsola

bé tenir-ho en consideració", afegeix el nostre

ha viscut experiències traumàtiques de com-

protagonista.
Xarxes: trampes mortals

panys que s'han acabat jugant la vida quedant enganxats en una xarxa fins al límit de
l'oxigen. "Per això, sempre que se'n localitza

Som damunt de l'embarcació, i en Roger i els

una, ens coordinem amb biòlegs de l'Escola

habitual veure-hi moltes bosses de plàstic,
llaunes, compreses o mascaretes. El pitjor són

des i moren en una xarxa en desús – i, a més,
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El Mediterrani ple de brossa I ©️ OCEANA

del Mar de Badalona per valorar si cal actuar o no. Hi ha

són els que generen un im-

participació del Departament
de Territori i Sostenibilitat de

han estat abandonades i hi ha

pacte més positiu en els
ecosistemes. La posidònia,
planta submarina endèmi-

molta vida arrelada. S'ha de

ca al Mediterrani i amb una

vigilar", explica el submarinis-

gran presència a Mataró, és

ta voluntari. Per sort, Punsola

clau per fer de la Terra un lloc

plicació de la ciutadania i els
agents locals per tal de pre-

i els seus companys acumulen anys d'experiència en la

habitable. 'Per què?', us pre-

servar aquest espai marí. El

guntareu. La posidònia té una

pla d'acció s'elaborarà a par-

matèria, i culminen la jornada

capacitat exponencial d'eme-

tir d'un procés participatiu en

extraient una gran xarxa de

tre oxigen i retenir CO2 i és la

dues fases (5-30 d'abril i 1-30

pesca abandonada gràcies a
l'ajut d'uns inflables activats
dins del mar.

llar de centenars d'espècies

de juliol) on tots els agents

marines. Només una hectà-

podran proposar estratègies

rea d'aquesta planta subma-

a executar. Prèviament s'ha

rina genera cinc vegades més

dut a terme una diagnosi am-

La posidònia: causa comuna
Quan qualsevol de nosaltres
pensa en la majestuositat de
l'oceà, éssers increïbles com

oxigen que una hectàrea de la

biental i socioeconòmica de

selva amazònica. Simplement

l'espai marí protegit. "La posidònia aporta vida al mar, ja
que també té la capacitat de

balenes, tortugues, dofins
o taurons són els que cop-

Mataró ha anunciat la creació

sen els nostres pensaments.
Però quan parlem d'ecologia
i sostenibilitat, a vegades els

les praderies de posidònia de

captar fibres de microplàstic
i acumular-les fins a generar
boles de plàstic que, pel seu

la ciutat. Amb la col·laboració

pes, acaben sortint de l'aigua

tècnica i econòmica de la

protagonistes més insospitats

Diputació de Barcelona, i la

fins a la platja", aporta Roger
Punsola ■

xarxes que fa molts anys que

espectacular. Doncs bé, fa escassos dies l'Ajuntament de
d'un pla d'acció per protegir

la Generalitat de Catalunya
i l'entitat Posidònia 2021, el
consistori promourà la im-
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Oceana alliberant una tortuga I Carlos Minguell ©️ OCEANA

Salvem el mar!

E

l plàstic i les xarxes estan envaint l'eco·

s'està convertint "en refugi" pels animals. "Un

sistema marí de casa nostra, i aquesta

dels grans problemes que tenim és el creixent

és una realitat que no podem obviar.

nombre de macroplàstics, o plàstics de gran

Buscant una veu especialitzada en la matè·

format, que hi ha sota l'aigua", admet Sánchez.

ria, acostumada a observar la malmesa vida
submarina que amaga el Mediterrani, ens ci·
tem amb Natividad Sánchez, Directora de la
Campanya de Plàstics d'Oceana a Europa.
Oceana és l'organització internacional de re·
ferència en la conservació de mars i oceans.
Actua arreu del món i compta amb múltiples

La legislació que arriba
Tenint clar quin és el problema, ens pregun·
tem què està fent la Comissió Europea per tal
d'aturar la preocupant transformació del mar
en un abocador de deixalles. La data clau és el
3 de juliol de 2021, quan es preveu l'aprovació

seus repartides per Europa, Estats Units, Xile,
Canadà, Belice, Filipines, Brasil, Perú i Mèxic.

d'una fase important de la Directiva 2019/904.

Natividad Sánchez confirma que el plàstic i les

les xarxes a un canvi total del paisatge submarí

articles fets amb plàstic d'un sol ús: coberts,
plats, envasos de poliestirè, canyetes per xu·
clar begudes, etc. "La Comissió Europea tam·
bé està revisant una altra directiva vinculada
a l'embalatge, per tal de renovar-la. Durant la

i del comportament de les espècies", relata. I és

pandèmia, l'expansió del comerç electrònic

que, segons apunten des d'Oceana, la brossa
que s'acumula al fons marí condueix a la "in·
gesta de microplàstic per part de la fauna" i

ha posat de manifest la quantitat massiva de

xarxes de pesca produeixen "múltiples impac·
tes nocius" al mar. Des "d'impactes físics per
trencament o abrasió de coralls per culpa de

La legislació prohibirà la fabricació de diferents

plàstic que utilitza el sector. És una qüestió
que també s'ha d'abordar", afirma Natividad
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Sánchez. Des d'Oceana, i tenint en compte les
particularitats d'Espanya i de les seves costes,
es recomana "ser més ambiciosos" i no assumir
"un acord de mínims" adoptant simplement les
directrius marcades per les directives europe·
es. "Les directives són d'obligat compliment.
A Espanya, la llei encara ha de ser aprovada
pel Consell de Ministres. Després passarà al
Congrés. S'està aprofitant una llei de residus ja
existent per incorporar-hi la problemàtica del
plàstic", exposa la Directora de la Campanya
de Plàstics d'Oceana a Europa.
Les particularitats del Mediterrani
Cal tenir en compte que el Mediterrani, el mar
de Mataró, té certes particularitats que no
l'ajuden a lluitar contra els agents 'invasors'
contaminants. La "forta pressió urbanística",
el fet de ser un mar "semitancat" i "d'aigües
molt profundes" són factors que afavoreixen
l'arribada de plàstics i xarxes al fons marí. "La
mitjana de profunditat de les aigües espa·
nyoles és de 3.000 metres. A Catalunya, per
exemple, hi ha molts canons submarins de
molt difícil accés i on la brossa s'hi acumula.
A Mataró en teniu un. Tots els elements con·
taminants que hi arriben són quasi impossi·
bles de rescatar i estan afectant les espèci·
es més vulnerables; les de les profunditats",
alerta Natividad Sánchez. Tenint en compte

Macroplàstics al mar I Enrique Talledo ©️ OCEANA

cultural i de consciència". Cal apostar pels
"productes reutilitzables" i entendre que "to·

que un terç de la població espanyola viu al

tes les nostres decisions de compra poden

litoral i que any rere any el país rep més de

suposar un impacte sobre la contaminació

80 milions de turistes, resulta evident pensar

del medi marí". Des d'Oceana alerten que

que el nostre mar afronta una amenaça real.

les mesures de conscienciació, malgrat ser

Natividad Sánchez, però, assegura que el

necessàries, tenen una efectivitat "limita·

turisme no és el principal causant de la des·

da", i que el més efectiu és "implantar res·

trucció dels fons marins. "L'octubre passat, en

triccions al mercat, prohibint determinats

plena pandèmia i amb zero turisme, Oceana
va ser una expedició a la costa de València i
va comprovar l'enorme quantitat de plàstic
que hi ha a la zona", destaca.

articles". Pel que fa a l'abandonament de les
xarxes de pesca, "marcar-les per saber a qui
pertanyen" suposaria un gran avenç. En de·

Un canvi cultural
Sens dubte, salvar el mar passa per "un canvi

finitiva, en una època on la divisió està a l'or·
dre del dia, el mar ens hauria de servir com a
nexe d'unió. El temps d'informar i sensibilit·
zar ja és història. Ha arribat l'hora d'actuar ■
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Instants
Els Armats: soldats de pau de Mataró

Gaudeix del
reportatge sobre els
Armats de Mataró

316 anys d'història els reivindiquen
com un símbol de la ciutat

Fotos: Arxiu dels Armats
i Gemma Romagosa
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Poden dir que han estat rebuts a
Roma pel Papa Joan Pau II, el 1986
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Espor
Les
valoracions
post-partit
de Dani
Ballart

WATERPOLO

El Mataró
prepara la Copa
empatant a
Sabadell (11-11)
Un autèntic recital de waterpolo del més alt nivell.
Astralpool Sabadell i CN
Mataró ens van regalar un
partit d'alts volts en la setmana prèvia a la Copa de
la Reina. Les noies de Dani

Les noies de Dani Ballart van mantenir el lideratge gràcies a l'empat |

Ballart van mantenir el lide-

la primera part. Les mares-

triomf, però l'11 a 11 anotat

ratge de la lliga gràcies a

menques van mantenir-se

per Forca a 1 minut pel final

l'empat sumat a Can Llong.

enganxades fins a l'equa-

va dividir el premi.

El Mataró va començar per

dor del matx (6-5), inclús

davant (0-1) i, després de re-

remuntant en la represa per

Arriba la Copa de la Reina

bre un parcial de 3 a 0 (3-1),

mitjà d'Helena Lloret (6-7).

Aquest divendres 9 d'abril,

una diana sobre la botzina
de Clara Cambray deixava el

Lloret, en un final d'infart,
va el 10 a 11 que semblava

a partir de les 11h, el CN
Mataró debuta a la Copa

marcador en 3 a 2 al final de

impulsar el Mataró cap al

de la Reina jugant el partit
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orts
de quarts de final contra
el CN Terrassa. CN Rubí i
Mediterrani són els rivals

que poden esperar les de

Catalunya i Sant Andreu van

Dani Ballart a les semifinals.

per l'altra banda del quadre

Sabadell, Sant Feliu, CN

de competició ■

BÀSQUET

Unides per
un somni:
l'ascens a Lliga
Femenina
Endesa
La fase regular de la Lliga
Femenina 2 ha arribat a la seva
fi amb una qualificació d'excel·

L'Adivisòria Maresme disputa la final d'ascens a la màxima categoria |

lent pels dos equips de la ciutat. La UE Mataró Germans

de Múrcia. Per classificar, les

Homs ha tancat la temporada en novè lloc (9/17), prota-

boetistes han d'acabar pri-

són a un triomf de certificar
la classificació per les fases
d'ascens a Plata, mentre que

comptar amb un equip molt

meres de grup. L'ascens arribaria en cas de passar a la
gran final, ja que els dos mi-

jove. Qui encara vol seguir so-

llors equips d'aquesta última

regular per tal de mantenir la

miant és l'Advisòria Maresme,

fase de la temporada s'asse-

categoria. No serà fàcil, ja que

ja des d'aquest dijous disputa

guren el bitllet.

l'Eivissa i Maristes Ademar

gonitzant un gran debut tot i

els dos últims partits de lliga

són dos rivals forts ■

la fase final d'ascens a la màxima categoria del bàsquet

els segons han de guanyar

Depèn d'ells

femení espanyol. El bloc de

A la Lliga EBA, UE Mataró

Jordi Vizcaíno buscarà l'ac-

Germans Homs i Mataró Parc

cés a semifinals enfrontant-se

Maresme afronten realitats

contra el Baxi Ferrol i el Jairis

contraposades. Els primers

Charly Giralt i
Carles Canals
analitzen les
opcions dels
seus equips
21
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| Esports

FUTBOL SALA

Preparats per una
batalla decisiva (3-3)

Valoració de
l'empat d'Albert
Sabaté

El Futsal Aliança Mataró va
sumar un empat de mèrit
contra un Sala 5 Martorell
que sempre va creure en les
seves opcions malgrat patir baixes importants en la
porteria. Després d'un primer temps on els mataronins van merèixer més (2-2),
els visitants van fer un clar
pas endavant i van fer suar
el conjunt d'Albert Sabaté. Al
final empat a tres que deixa el Futsal Aliança Mataró
tercer al grup d'ascens. El

L'empat deixa al Futsal Aliança Mataró tercer al grup d'ascens |

bloc mataroní té 41 punts,

CN Sabadell, i és a 3 del líder,

Mataró el pròxim cap de set-

els mateixos que el segon, el

un Calvià (44) que rebrà el

mana. Partit clau per pujar ■

FUTBOL

El Mataró guanya el
derbi contra el Molinos (4-1)

Carlos Jiménez
valora el triomf
en el derbi

El camp del Centenari va registrar el passat cap de setmana una bona entrada per
presenciar el derbi de Primera
Divisió catalana entre el CE
Mataró i el Molinos. Les groci-negres es van reafirmar com
a líders de la categoria sumant
el tercer triomf en tres partits, mentre que el Molinos
segueix amb només 1 punt.
Malgrat assolir una renda de
dues dianes només començar gràcies a Roco (6') i Dori

joc. En un córner magistral,

(22'), i no seria fins al 82' i al 85

(12'), les constants interrupci-

Carla Delgado retallava dis-

quan Roco i Peke van acabar

ons van tallar la fluïdesa del

tàncies per les blanc-i-blaves

de sentenciar el derbi

Les groc-i-negres es van reafirmar com a líders de la categoria |

■
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NATACIÓ

Guillem Pujol,
a l'europeu
d'aigües obertes

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Les dues medalles de plata

d'aigües obertes. El nedador

en els 1.500 i els 800 metres

del CN Mataró no havia estat

lliures del campionat d'Espa-

seleccionat en un inici, però

nya de natació han provocat
que Guillem Pujol es guanyi

els seus bons resultats han fet
que el seleccionador compti
amb Pujol de cara a la prova

de 5 quilòmetres que es disputarà a Budapest a mitjans
de maig ■

cat guanyant 3 a 1 al Catalònia,

femení, per la seva part, està

4 de distància vers el líder, el

però on només ha pogut sumar un triomf i un empat en

en bona forma, ja que ocupa

Club Egara. Falten dues jorna-

la tercera plaça amb 17 punts,

des pel final d'aquest tram de

12 compromisos oficials. El

empatat amb l'Egara 1935, i a

lliga i tot resta obert ■

en cadascuna de les elimi-

millor equip femení júnior

el capità Oriol Hernández, han

natòries, les noies cadets, en

català, quedant subcampi-

situat el tennis mataroní en

una categoria superior a la

posicions de privilegi malgrat

seva, han aconseguit posi-

ones de Catalunya. Aya El
Marrasse, Martina Kui, Iria

cionar el club com el segon

Portaña i Ruth Roura, amb

el dret a participar a l'europeu

HOQUEI

L'Iluro HC agafa
aire abans de la
fase decisiva
L'Iluro HC disputarà la fase de
permanència per mantenir-se
a Primera. Ho farà després
d'una fase inicial que ha tan-

TENNIS

Subcampiones
de Catalunya
amb menys edat
L’Escola Tennis Mataró està
d’enhorabona. I és que després de lluitar i donar-ho tot

competir amb rivals de més
experiència i edat ■
23
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A

genda
Cine Nuria
Cine Nuria, duet mataroní format per Leo Rey i
Fernando Herrero, estrena 'Año Luz', el seu nou
EP de dream prop que
ens trasllada a sonoritats
dels anys 80 i 90. Aquesta
proposta representa una
constant dualitat entre
ficció i realitat, entre una
lleugera foscor que sempre deixa pas a l'esperança
Divendres 9 d'abril a les 20h | Sala Clap
Entrada: 12 euros anticipada / 15 euros taquilla

EXPOSICIONS

Begoña Terradas ens presenta
l'exposició «Si estuvieras en una

SI ESTUVIERAS
EN UNA PARED
Del 27 de març
al 4 de maig
La Destil·leria

pared» on hi trobarem dibuixos,
brodats i gravats que amaguen
una història.

Entrevista a
Cine Nuria

Del 27 de gener
al 17 d'octubre
Nau Gaudí
Exposició Col·lecció Bassat
1990-1999 (II), la segona i última mostra de les obres selec-

ELS ANYS 90 DE LA
COL·LECCIÓ BASSAT

cionades de la col·lecció realitzades durant els anys noranta.
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Així sona
Itaca Band

Itaca Band
Itaca Band és una de les formacions més destacables i consolidades del rock ibèric. La
seva és una explosió de bona música, himnes i ritmes contundents que fa connectar
amb l'audiència des de la primera nota. Tots els seus concerts es converteixen en un
complet karaoke
Dissabte 10 d'abril a les 20h | Sala Clap | Entrada: 12 euros anticipada / 15 euros taquilla

PAISATGES

negocis més rellevants de la
ciutat. Establiments únics que

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 vin-

conserven el regust del passat.
CONCERTS
VERMUT MUSICAL
AMB CARLES DUART

culats a la comarca – que, amb
diverses tècniques artístiques,
recreen entorns naturals propers.

L'exposició vol donar a conèixer alguns dels comerços i

la negra, és detingut perquè les
modus operandi d'un assassí.
TRAMA

contrapunt melancòlic. Lletres
positives, amb un punt d'humor
però també emotives i plenes de

Des 24 de febrer
fins al 25 d'abril
Museu de Mataró

Katurian, un escriptor de novel·
seves històries segueixen el

Diumenge 11 d'abril a les 12h
Carpa Parc Central
Cançons optimistes amb un

ESTABLIMENTS
EMBLEMÀTICS DE MATARÓ

Divendres 9 d'abril
a les 19:30h
Dissabte 10 d'abril a les 19h
Diumenge 11 d'abril
a les 19h
Can Gassol

veritats quotidianes.

Diumenge 11 d'abril
a les 19h
Teatre Monumental
Premi Millor Coreografia 2019

TEATRE I DANSA

als XXII Premis de la Crítica, nominada a Millor Coreografia 2019

L'HOME COIXÍ

als XXV Premis Butaca.
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Múltiples concerts aquest
cap de setmana |

Cultura

Entrevista
al grup
Cine Nuria

El cap de setmana més musical arriba a Mataró
Cultura: Bernat López

Divendres 9 d'abril i dissab-

propostes musicals d'alt nivell.

EP 'Año Luz', treball que esta-

te 10, la Sala Clap de Mataró

El dia 9 (20h), el duet mataro-

bleix la sonoritat definitiva de

us espera per gaudir de dues

ní Cine Nuria presenta el seu

la banda. "Les cançons tracten
sobre les relacions humanes.
Sobre com es desenvolupen,

CARLES DUART
ACTUA AL PARC CENTRAL

neixen i creixen. Parlem de

Cançons optimistes però amb un contrapunt melancòlic.
Lletres positives, amb un punt d'humor però també
emotives i sempre plenes de veritats quotidianes. La
música del cantautor mataroní Carles Duart es presenta
plena de matisos i contrastos enriquidors. Després
de quatre anys d'absència, Duart torna amb un nou
disc titulat 'Voltes al sol', en el qual parla de la forma
quotidiana del pas del temps, de la vida, d'aprofitar el
present, i en definitiva, d'aquells 365 dies que triguem
a donar la volta al Sol, en els quals vivim penes i alegries a parts iguals. L'artista es mou amb comoditat
entre el folk americà i el country, el reggae o el pop.
El concert forma part del cicle de Vermuts Musicals i
està previst per diumenge 11 d'abril a les 12h, a la carpa
del Parc Central ■

Fernando Herrero, integrants

l'amistat, de la parella, de la
família...", exposen Leo Rey i
de Cine Nuria. Després d'ells,
el 10 d'abril, el Clap donarà la
benvinguda a Itaca Band, una
de les formacions més destacables i consolidades del rock
ibèric. La seva és una explosió
de bona música, himnes i ritmes contundents que fa connectar amb l'audiència des de
la primera nota. Tots els seus
concerts es converteixen en
un complet karaoke en què els
centenars de veus es converteixen en una de sola ■
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'Trama': vertiginosa
coreografia al Monumental

Gaudeix del
tràiler de
l'espectacle

Cultura: Bernat López

El Teatre Monumental es
prepara per rebre un dels espectacles de dansa de més
èxit del panorama català.
Diumenge 11 d'abril 'Trama'
arriba fins a Mataró per reivindicar la seva condició
de Millor Coreografia 2019
als XXII Premis de la Crítica.
L'espectacle dirigit per Roser
López Espinosa també va estar nominat als Premis Butaca
del mateix any. Sembla que
tots els sistemes complexos

Diumenge 11 d'abril 'Trama' arriba a Mataró |

tots junts. S'entrellacen cos-

confiança mútua, d'acords i

sos i relacions. Es donen les
mans, se sostenen i es nuen

dissensos, desordres, equili-

senzilles. Amb aquest pensament, 'Trama' desplega pau-

per tal de traçar una partitura

sobre el grup, les seves ares-

tes de jocs i prova d'existir

física d'interdependències i

tes i les seves derives ■

evolucionen a partir de regles

bris... 'Trama' és una proposta

La Destil·leria estrena
'Si estuvieras en la pared'

Coneix
la Bego
Terradas,
artista que
exposa

Cultura: Bernat López

Begoña Terradas aterra a la
Destil·leria per presentar-nos
l'exposició «Si estuvieras en
una pared» on hi trobarem dibuixos, brodats i gravats que
ens mostren un món propi ple
d'espais i objectes aparentment no significatius, però
que en conjunt es revelen inquietants, suggeridors i donen a entendre que amaguen

Begoña Terradas exposa a la Destil·leria |

una història darrera. Com a

petites puntades de fil ne-

delicada i subtil de l'artista.

fruit de l'evolució personal

gre sobre mocadors blancs.

L'exposició, activa des del 27

de l'artista en aquest últim

Una tècnica vinculada tradi-

de març, es podrà visitar a

any, Terradas ens presenta

cionalment al món femení,

una sèrie de brodats fets amb

que emfatitza la naturalesa

la Destil·leria fins al pròxim 4
de maig ■
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Mataronins
Singulars
Josep Feliu i Canaleta: pescar amb bisturí
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’,
un espai de biografies sobre mataronins destacats
En Pep Feliu, també conegut pels seus companys
com en Pepitu, és un pencaire obsessiu. Sens
dubte, és el cirurgià més treballador que he conegut, i això que de metges del ram del bisturí
n'he conegut una pila. A l'hora d'enfundar-se els
guants i d'anar per feina, ell els guanyava a tots.
Recordo que, fa alguns anys, en una paret de la
sala de treball i d'estudi que els components de
la unitat de cirurgia general teníem a l'Hospital
de Mataró, hi penjava un pòster amb la caricatura de tots els membres del servei. Estàvem
amuntegats dins d'un quiròfan. Cadascú portava un estri que identificava la més característica de les seves aficions. La d'en Pepitu Feliu
crec que era molt ben trobada. El podrien haver

En Pep Feliu va ser un dels millors cirurgians que ha
conegut l'Hospital de Mataró |

dibuixat tocant el piano, un dels instruments
musicals que havia estudiat durant anys i que
tocava gairebé a la perfecció. O bé practicant
l'escalada en una de les parets d'aquella suposada sala d'operacions, o corrent la marató,
esports que el feien vibrar. Però no, en aquell
dibuix en Pep estava pescant amb canya i, de
l'ham d'aquest instrument, hi penjava un peix
saltironejant. El més significatiu d'aquella caricatura era que, de la mateixa manera que,
segons diuen, en època dels almogàvers tots
els peixos de la Mediterrània portaven les quatre barres pintades a la ventresca, el peix d'en
Feliu hi duia escrit l'acrònim M.I. Als hospitals
tothom sap que les inicials M.I. No signifiquen
cap altra cosa que no sigui Medicina Interna.
Aquella caracterització del, en aquell moment,
jove operador Josep Feliu no s'havia fet perquè
28
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se li conegués cap afició a la pesca marítima,
doncs tots sabíem que no era un home de mar,
sinó que era un bon aficionat a la muntanya.
En Pep va ser dibuixat amb una canya i un peix
perquè, invariablement, cada matí, abans d'entrar
a quiròfan, feia una volta pel servei de Medicina
Interna amb la intenció de "pescar" algun malalt
ingressat amb la possibilitat que necessités una
intervenció quirúrgica. Dins l'ambient sanitari és
de tots conegut que les grans fonts de pacients
quirúrgics, a més del Servei d'Urgències, són: els
metges de capçalera de la rodalia i el servei de
M.I. del mateix hospital A l'Hospital de Mataró
quan algú volia localitzar al doctor Feliu primer
telefonava al quiròfan. Si no hi era, calia trucar
al servei de Medicina Interna. Com us he dit, en
Pepitu, que era un treballador infatigable, per
assegurar-se la feina cada dia havia de passar
per l'esmentat servei amb la finalitat de regar
les flors. Fins fa un any, que és quan es va jubilar, el doctor Feliu encara feia alguna que altra
incursió diària pel servei de Medicina Interna.
No sé si amb canya, o sense. Fa molts anys,
potser quaranta, en un dels primers correfocs
que es van celebrar a Mataró per les festes de

Les Santes, el doctor Feliu va patir unes serioses cremades que li afectaven ambdues mans,
cosa que el va fer restar de baixa durant una
temporada. Tot el personal de l'hospital i bona
part de la ciutadania ho va viure amb un esglai
al cor. "Podrà tornar a operar i a tocar el piano,
el doctor Feliu, amb aquestes cremades?", ens
preguntàvem tots. Afortunadament va tenir sort.
Es va recuperar totalment, sense la més mínima
seqüela. Va seguir treballant i operant més que
ningú, fins arribar a ser un dels millors i més eficients cirurgians que ha conegut l'Hospital de
Mataró. Quan tot just acabava de jubilar-se, va
esclatar la pandèmia del coronavirus. En Pepitu,
com molts altres, no s'ho va pensar dues vegades: es va presentar al Servei d'Urgències per
oferir-se com a voluntari per a tot el que faci
falta. Evidentment va seguir treballant com una
formiga ■ ■ ■

➜

Per llegir la biografia
completa, escaneja
aquest codi QR
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Una infermera de l'Hospital
de Mataró és l'autora del documental |

Salut

Gaudeix del
documental
íntegre

Un documental sobre la lluita dels
sanitaris de Mataró contra la Covid-19
Salut: Bernat López

Aquest últim any, la Covid-19
ha envaït de ple les nostres

lluita incansable del personal sanitari per tal de salvar

només tenir ganes de plo-

vides, tant professionals com

les màximes vides possibles.

personals. En aquest sentit, Neus Soler, infermera

"Els primers dies reconec que

rar. No poder abraçar i encara menys explicar tota la
situació a l'hospital per por

van ser difícils. Tot era caòtic.

a esverar a ningú", recordava

de l'Hospital de Mataró, ha

Arribar a la feina o a casa i

Neus Soler ■

volgut plasmar la seva experiència i els moments viscuts
en un vídeo documental titulat 'Humans, l'art de ser-hi
sempre!'. Quan el coronavirus va arribar a Mataró, Soler
treballava a l'hospital de dia,
però des de la primera onada
de la pandèmia es va situar a
primera línia; a urgències. El
documental suposa un viatge d'un any, des dels primers
casos de coronavirus a la ciu-

Viure amb solidaritat
Un any després del primer cas positiu a Mataró,
els sanitaris encara són lluny de poder dir que s'ha
guanyat la batalla. "Hem viscut i seguim vivint amb
angoixa, amb llàgrimes als ulls, amb una tensió
permanent, però també amb una solidaritat i un
compromís pel bé comú inoblidable. Sempre és bonic
mirar enrere i veure que per moltes dificultats que
ens posi la vida seguim endavant i de tot en traíem
una lliçó", reivindica Soler, protagonista i productora
del documental ■

tat, i la posterior adaptació i
30
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Les startups de salut de Catalunya
assoleixen una inversió rècord
Salut: Bernat López

En un any molt difícil a causa
de la pandèmia de la Covid-19,
el sector de les ciències de la
vida i la salut a Catalunya ha
registrat una fita excepcional.
Durant el 2020, les startups
de salut de la BioRegió han
aconseguit sumar 226 milions d'euros d'inversió, la xifra més alta de tota la seva
història, el doble que el 2018,
quan es van aconseguir 112
milions. Així s'ha comunicat

Les startups de salut han aconseguit 226 milions |

a través de l'Informe de la

i d'innovació del sector de les

BioRegió de Catalunya 2020 –

ciències de la vida i la salut,

Reptes en endavant, presen-

com la contribució del 7,3% al

que estan presents en 4 de
cada 10 rondes de finançament. Pel que fa al nombre

tat per Biocat i CataloniaBio &

PIB de Catalunya i l'ocupació

d'inversors internacionals,

HealthTech, ubicades al Parc

de 230.000 persones.

aquests s'han multiplicat per

Científic de Barcelona. A ban-

cinc respecte al 2015, pas-

da de l'actualització de les da-

Inversió internacional

sant de 14 a 73 inversors el

des de finançament i d'inver-

El 62,2% del capital risc aixe-

2020. Majoritàriament són

sió, l'informe repassa altres

cat compta amb la participa-

d'Europa (42) i dels Estats

indicadors macroeconòmics

ció d'inversors internacionals,

Units (22) ■
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Coop de Pedal ofereix serveis
de ciclo-logística i missatgeria urgent |

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

Coneix com
treballa Coop
de Pedal en
aquest vídeo

Coop de Pedal: bicimissatgeria
sostenible amb ADN mataroní
Dinàmics: Bernat López

Coop de Pedal SCCL és una

locals, sent empresa pionera

i el Maresme en el sector de

cooperativa de treball sen-

en el sector a nivell comar-

la ciclo-logística i la formació

se afany de lucre fundada a

cal. A més, ofereix serveis de

ciclista a nivell socio-laboral.

Mataró l'any 2017 i constituïda

formació en mecànica de bi-

formalment l'agost de 2018.

cicletes i missatgeria en bici

Nova seu en un històric local

L'empresa adopta la bicicleta

amb la finalitat de transmetre

com a eina d'autoorganització del treball amb l'objectiu

coneixement i cultura ciclista

Coop de Pedal SCCL
i la Fundació Unió de

urbana amb impacte direc-

Cooperadors de Mataró han

de crear activitat producti-

te en els sectors socials amb

signat un contracte de llo-

va i formativa professional,

més necessitats d'inclusió en

guer per tal que la cooperati-

estable en el temps i garan-

el món laboral. D'aquesta ma-

va pugui instal·lar-se a l'histò-

tint les condicions laborals de

nera i a través de la bicicleta,

ric local de L'Estrella, al carrer

les persones que hi treballen.

Coop de Pedal pren com a

Meléndez Valdés. El presi-

D'una banda, Coop de Pedal

eina de transformació medi-

dent de la Fundació Unió de

ofereix serveis de ciclo-logís-

ambiental i social la bicicleta,

Cooperadors, Sergi Morales,

tica i missatgeria urgent per a

i treballa per esdevenir una

i els socis de la cooperativa,

empreses, comerços i entitats

entitat de referència a Mataró

Kiko Montoro i Manu Mena,
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L'empresa
adopta la
bicicleta com
a eina d'autoorganització
del treball

han mostrat la seva satisfacció per l'acord en l'acte
de signatura del contracte.
Després de 2 anys instal·lada
al Viver d'empreses d'economia social del Cafè de Mar,
l'accés al local de la històrica cooperativa L'Estrella,
situat el carrer Meléndez
Valdés, suposarà per a Coop
de Pedal un salt endavant
pel que fa a la consecució

El nou local de la cooperativa suposarà també un salt qualitatiu |

de nous reptes, podent així
seguir ampliant la seva tasca

del sector logístic en aquests

en logística urbana sostenible, ampliant el nombre

darrers temps. El nou local
de la cooperativa suposarà

Situat al carrer Meléndez
Valdés, és on antigament

d'enviaments a través de

també un salt qualitatiu per

cooperativa L'Estrella, sucur-

la col·laboració amb Koiki,

sal número 5 de la Unió de

empresa de referència a ni-

poder replicar, aprofundir i
generar més cursos forma-

vell internacional en logísti-

tius i en condicions òptimes

viures i bodega (planta baixa)

ca sostenible socialment i

amb un local ampli i adequat

i cafè-biblioteca (primer pis),

mediambientalment. L'espai

a les necessitats d'aquesta

permetrà poder oferir nous

línia de treball. El local de

en l'edifici que va ser construït l'any 1925. Després de

serveis que tant el mercat

L'Estrella forma part del pa-

la guerra civil, va ser un dels

com els usuaris reclamen,

trimoni de la Fundació Unió

locals espoliats del patrimoni

davant la constant evolució

de Cooperadors de Mataró.

de la Unió de Cooperadors ■

hi havia situada la seu de la

Cooperadors, botiga de que-
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ILURO | Mascotes

Motor
Els triangles d'emergència moriran el 2026
Motor: motorpasion.com - amic.cat

L'adéu als triangles d'emergència és un fet. El Consell

del vehicle. Aquest senyal

al conductor baixar-se del
vehicle per a senyalitzar la

de Ministres ha aprovat la

permetrà la geolocalització
del vehicle, per la qual cosa

substitució dels dos trian-

Trànsit podrà controlar en

per avaria o sinistre, com

gles d'emergència pel dis-

quin punt exacte es troba

ocorre amb els triangles que

positiu de senyalització de

gràcies als senyals que cada

portem usant des de 1999.

perill V-16: a partir de l'1 de
gener de 2026 serà obliga-

100 segons envia el dispositiu

Les llums V-16 haver d'estar

al núvol de la DGT. A més s'ha

tori l'ús d'un dispositiu llu-

creat un nou triangle virtual

homologades i emetre una
llum intermitent color groc

minós de color groc que es

l'ús del qual ha estat regulat.

acte amb una visibilitat que

col·locarà en la part més alta

Aquest nou dispositiu evita

abast 1 km de distància. Per a

immobilització del vehicle
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garantir la seguretat, la seva

i subjectant-se mitjançant

bateries, siguin recarrega-

col·locació podrà fer-se des

imants a la xapa. D'altra ban-

bles o no recarregables, però

de l'interior del mateix cot-

da, de cara a la seva autono-

xe, situant-la sobre el sostre

mia, han de funcionar amb

que tinguin una efectivitat
de 18 mesos en espera ■

SERVEI DE
REPARACIÓ
DE PATINETS
ELÈCTRICS
Emili Cabanyes, 20 · Mataró · Tel. 93 799 80 16

www.batterythings.com
35
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ILURO | Mascotes

Exigeixen dues fotos en les multes de radar
Motor: motorpasion.com - amic.cat

L'ordre ITC/3699/2006, de 22

nostres drets La sentència

vàlida. La llei estableix que

de novembre, dóna les claus

d'un jutjat cordovès a favor

han de ser dos fotogrames

perquè moltes multes puguin

d'un conductor ha posat so-

presos en diferents instants

ser recorregudes. Entendre-

bre la taula els requisits le-

els que acreditin la infracció.

la és clau per a conèixer els

gals perquè una multa sigui

I és que la llei estableix que si
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la imatge es pren per un apa-

la matrícula no conté les da-

Aquest cas estableix juris-

rell fix sense operador, s'ha

des exigides igualment per la

prudència i obre la porta al

de captar el vehicle que ha

norma objecte d'estudi, iden-

fet que moltes multes siguin

sobrepassat els límits amb

tificació de l'aparell captador

recorregudes. Fa poc també

una imatge panoràmica i una

de l'excés de velocitat, data

es va condemnar a la DGT a

altra de la matrícula com a

i hora del succés, velocitat

pagar les costes d'un judici

mínim. D'altra banda, el jutge

registrada o punt quilomè-

pel mal estat d'un radar que

ha dictat que "la fotografia de

tric d'ubicació de l'aparell".

a més bat rècord de multes ■
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ILURO | Llar

Llar
Decorar amb motllures
Llar: Redacció - amic.cat

En usar-les, no caiguis en el

enriqueix. Amb elles, encara

alts, admetran motllures am-

bigarrament, quelcom habi-

que la decoració sigui senzi-

ples i decorades; però si són

tual si tries motllures massa
decorades . Sigui com sigui

lla, les habitacions adquirei-

baixos, van millor les motllu-

xen un aire espectacular. Per

res rectes, estretes i senzi-

la decoració de la nostra llar,

a aconseguir un bon resul-

lles. Amb les parets és similar.

amb motllures mostra un as-

No té sentit decorar profusa-

pecte diferent, més elegant,

tat, has de tenir en compte
factors com la proporció de

que distingeix els espais i els

l'espai. Si els teus sostres són

rets d'una habitació petita. El

ment amb motllures les pa-
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millor és deixar aquests elements per a espais amplis i
esplaiats. Si tens una estan-

per exemple, motllures de di-

blanques, pots pintar-les del

ferents gruixos creant rectan-

color de les parets o de tona-

gles o utilitzar els plafons dels

litats més o menys fosques i

ça àmplia amb suficient es-

llums de sostre. Amb el co-

intenses. D'aquesta manera,

pai, pots posar en pràctica un

lor també podràs jugar molt,

les possibilitats decoratives es

munt d'idees. Pots utilitzar,

ja que encara que solen ser

multipliquen fins a l'infinit ■
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ILURO | Llar
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La Màquina
del temps

09/04/2020

09/04/2016

09/04/2011

Fa un any...

Desinfecció de residències
per part de l'exèrcit
Mataró ha donat la benvinguda a diverses dotacions de la Unidad Militar de Emergencias de l'exèrcit
espanyol. La seva funció a la ciutat serà la desinfecció i neteja de diferents residències de gent
gran. Paral·lelament, el Departament de Salut de la
Generalitat està realitzant les mateixes tasques. Tots
dos operatius busquen minimitzar el risc de contagi
del coronavirus.
Fa 5 anys...

Solidaritat mataronina
amb l'Aleix
L'abril del 2016, Mataró va demostrar la seva
enorme solidaritat. La ciutat va omplir l'esplanada del Parc Nou per recaptar fons per investigar
la malaltia de Tay Sachs, una malaltia minoritària patida per un nen de casa nostra: l'Aleix
Merino. Durant la festa celebrada al parc es
van recaptar 23.346 euros. Hi van assistir unes
4.000 persones. L'Aleix ens va deixar el 2018
amb només 7 anys.
Fa 10 anys...

45 llits menys a l'Hospital
de Mataró
La secció sindical de CATAC-CTS del Comitè de
Treballadors del Consorci Sanitari del Maresme alerta
en un comunicat públic sobre les afectacions al servei
públic que suposaran les noves retallades. Les mesures de control de la despesa anunciades en la sanitat
pública suposaran a l'Hospital de Mataró un total de
45 llits menys. A l'estiu, la xifra pot arribar a 120 llits.
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ILURO |

Horòscops

Passatemps
Passatemps facilitats per amic.cat

2/4/2021

Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, pe

Mots encreuats

13

1. 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. 2. Hidalgo de
noblesa qualificada. 3. Múscul cardíac. 4. Plataforma amb quatre potes.
5. Combustió. 6. Existència. 7. Senyor
d'una comarca. 8. Òrgan de la vista en
l'home i en els animals. Globus ocular. Òrgan animal la funció és captar
els estímuls lluminosos. 9. Defunció.
Terminació de la vida. 10. 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. 11. La testa.
12. Agradable de veure. Bell, valent,
premiat de certa proporció i bellesa.
13. 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 existeixen.
14. Mama. Femella respecte del seu
fill o fills. 15. Manca de soroll.

11

14

12
9
15

10
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Solució:
Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc
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3.
4.
5.
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ILURO |

Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Si véns d’una etapa silenciosa,
recuperes la necessitat de fer
valer la teva opinió. Fas autocrítica i intentes ser més assertiu. Retrobament amb una
persona que viu lluny.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El sector de la salut inclina a
haver de posar algun límit. Evita
cercar evasions que enverinin
el teu cos. Vols formar-te, però
no acabes de decidir què vols
estudiar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Mercuri a Casa XII, vius
un període de més reserva i et
mostres una mica desconfiat
amb el teu entorn. Converses
seductores amb algú que
t’agrada i que es fan d’amagat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et planteges fer una escapada
en bona companyia. Atracció
amb una persona, que també
és signe de Foc. Si havies deixat de fer esport, et ve de gust
tornar a practicar-lo.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Obligacions vers els fills, poden fer-te cancel·lar els plans
festius, però tot arribarà. Bon
moment per fer-te escoltar, tens
les coses clares i t’expresses
amb serenitat.

Bon moment pel que fa a la
feina, amb la conjunció Sol/
Venus. Si hi havia tensions en
aquest sector, les coses es
calmen i fins i tot pot haver-hi
millores salarials.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Et pots sentir força envaït pels
altres. Compte fins a deu abans
de reaccionar. Si reflexiones,
trobaràs la solució. A la feina
es pot donar un malentès amb
un company.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Mercuri a Casa III, inclina
a fer més desplaçaments.
Possiblement passis per la llibreria i compris un exemplar interessant. Si sou diversos germans, feu una trobada comú.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Dissenyes el futur mentalment
i imagines com vols viure’l des
d’ara. Dies per viure alguna trobada molt desitjada amb els
amics. Amb la parella parleu
de treballar plegats.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si has de signar documents
importants, fixa’t bé en el que
acceptes. Una amistat pot declarar-se, però tu ja t’ho esperes. Un dels teus fills pot fer-te
un bonic regal.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mart transitant per Casa VII pot
portar algun moment tens amb
els altres en general. Algú pot
parlar massa i ofendre’t. Mira
de ser clar però també assertiu, no posis més llenya al foc.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Mous fitxa per obtenir més ingressos estables. Un germà podria proposar-te un negoci en
comú. Augmenta la seguretat
en tu mateix i dones senyals a
una persona que t’atrau.
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ILURO | Anuncis per paraules

Anuncis
per
paraules

TREBALL

Inserta el teu
classificat online

406 240 (Albert) Señora busca

religiosos, restos pisos y ca-

trabajo para cuidado de mayo-

sas. Pago al momento. José

Señora busca trabajo de ser-

res. disponibilidad inmediata.

Miguel. 679 736 491

vicio doméstico, limpieza de

631 610 772

Mudanzas

oficinas y dependienta. Con carnet B de conducir. 640 123 339
Cuidado moyores .niños .limpieza de casas, portales u oficinas
tengo experiencia y estoy disponible para empezar a trabajar
ya mismo 631 102 534
Busco trabajo cuidado de mayores, limpieza, 604 251 902
Chica responsable con papeles en regla busca trabajo para
cuidar personas mayores o limpieza. Fines de semana. 631
656 410
M'ofereixo per realitzar gestions diverses, compres, petits transports, acompanyar
gent gran, etc... Cotxe propi.
Rigurositat i serietat. Tel 667

AMISTATS
Club Segle XXI .Mataró. Rda.
Repùblica 3.Mataró.Agencia
Matrimonial Amistats ò Parella.
18 a 90 anys. Serietat I eficacia.
688 290 791

VARIS
Compro comics, álbumes de
fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyperman, Madelman, muñecas, Tente, Rico, Paya y antigüedades en general.679 736 491
Reparatot, des de 1995.
Intalacions, reparacions i reformes. Mataró 688 290 791
Pintor Pedro, pintura en general. Precios económicos.
Rehabilitación de fachadas.631

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

389 764.
Montamos su agencia ma-

económicas

Maresme. 692 021 141
Vaciamos casas y pisos.
Retiramos muebles, enseres y
trastos viejos. Limpieza rápida
y total. Presupuesto sin compromiso 644 05 26 66

NECROLOGIQUES
6 d'abril
Isabel Navarro Ramos 89
Jaume Vilà I Gras 76
Miquel Serra Montornès 77
Francisco Fernández Mérida 54
Catalina Picón Ciller 75
José Caballero Sánchez 93
Jesús García Román 90
5 d'abril
Asunción Cacho Cavia 87
Gabriel Roselló Bosch 93
Carlos Vilarnau Llinas 77
Joaquim Pi Casanovas 76
José Comas Gorgues 85

trimonial en toda Catalunya.
Trabajo y rentabilidad asegurados. 688 290 791. Mataró
Compramos libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades, plumas, puros, objetos

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

El Rem
Mataró
buscant la
posta de Sol
Foto: Visit Barcelona
Font: @VisitBCN_Es a
Twitter.

L'ull mataroní

1984: l'SPAS
treu l'escultura
de les Santes
per la seva
restauració
Foto Josep Sabater.
Font: @spasmataro a Twitter.
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Personal
Duna Llobet

Mira l'entrevista
en vídeo

Quan dibuixar és cuidar-se
Bernat López

'Fer del no res'. Si busquem la definició de 'crear'
al diccionari, toparem amb aquesta curta i alhora
punyent frase. De formes de crear, igual que de
creacions, n'hi ha moltes. Avui us volem parlar de
la il·lustració, una disciplina artística amb menys
protagonisme comercial que la música, la pintura
o l'actuació; però igual de meravellosa. Sabíeu que
a Mataró hi ha una jove il·lustradora amb un talent
que emociona? Es diu Duna Llobet, té 24 anys i és
la protagonista d'aquesta història. Ens citem amb
ella a la Biblioteca Antoni Comas, la representació
de la calma i el silenci per naturalesa. Quan dibuixa,
la Duna es transforma en quietud; des d'aquí; des de
la tranquil·litat absoluta; és d'on neix el seu art. La
nostra protagonista és de somriure fàcil, inclús amb
mascareta, i ens rep vestint un jersei amb un dibuix
de dos cérvols estampat. Ens està donant pistes...
Avui parlarem d'il·lustracions. "A classe sempre tenia totes les cantonades dels apunts i dels llibres

plenes de dibuixos. Fins i tot a la universitat", relata
Duna Llobet. Aquesta passió per crear va fer que
la Duna, després d'estudiar el batxillerat artístic i
de començar la carrera de Comunicació i indústries culturals, s'atrevís a apostar per la seva passió
com a forma de vida. "Vaig canviar la carrera per
estudiar il·lustració a l'Escola Joso, somiant amb
poder dedicar-me a ser il·lustradora professional",
afirma l'artista mataronina. Duna Llobet és a mig
camí d'aconseguir-ho, ja que actualment combina
la seva feina d'il·lustradora amb la de vetlladora en
una escola de Mataró. "Cada tarda la passo a l'estudi
fent projectes i, a través de les meves xarxes socials
(@llunadobet.illustra) vaig publicant obra pròpia",
ens exposa. A la Duna, dibuixar la trasllada a un
estat de "calma absoluta" i "desconnexió". "El meu
cap va sempre a 200 per hora, però quan dibuixo
totes aquestes preocupacions sembla que desapareguin. Per mi, dibuixar és sinònim de cuidar-me",

A la Duna, dibuixar la trasllada
a un estat de "calma absoluta"
i "desconnexió" |
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reconeix. Les il·lustracions de Duna Llobet criden
l'atenció. Per les seves formes amables, colors vius
i somriures. "Normalment dibuixo noies, perquè
intento representar el que visc jo. M'agrada crear
escenes que m'aportin tranquil·litat", ens explica la
nostra protagonista ■

El somni del
New Yorker
El talent de la Duna no ha passat desapercebut
a Mataró. De fet, l'Ajuntament va escollir-la perquè fes el disseny del cartell oficial de la ciutat
pel Dia de la Dona, el passat 8 de març. "És un
orgull que l'Ajuntament o qualsevol entitat cregui en mi. Quan m'ho van proposar, vaig pensar
que estava fent bé les coses i em vaig omplir
de motivació", reconeix Llobet. De ben segur
que la il·lustradora mataronina sabrà utilitzar
la injecció de força rebuda per seguir lluitant
pel seu somni: "dibuixar la portada del The New
Yorker", una de les revistes més prestigioses del
món. Per tal d'aconseguir-ho, la Duna espera

Aprendre a valorar-se

"poder evolucionar i perfeccionar la seva tècnica dibuixant temes socials i polítics". "M'intento
inspirar en autores com Flavita Banana, tot i que

Si professionalitzar-se sent músic ja és difícil,
aconseguir que la societat on vivim valori la il·
lustració com una disciplina artística de primer
ordre és encara més complicat. "Costa molt que
ens equiparin a altres disciplines artístiques. La
pintura està molt més valorada, sobretot perquè
els grans autors exposen a grans museus. La
música, per altra banda, és un llenguatge totalment universal. Però el món de la il·lustració
costa que sigui més democràtic", reflexiona
Duna Llobet. Segons la creadora mataronina,
el pensament col·lectiu establert que diu que
"tothom és capaç de dibuixar" fa mal. "Realment
no és cert això. Crec que l'entorn ens hauria de
valorar més, però també nosaltres mateixos
com a artistes. A mi em costa valorar la meva
pròpia feina. És un exercici que he de fer sovint",
reconeix l'artista ■

encara em costa parlar de l'actualitat. Jo encara dibuixo el que jo sento", relata. Per acabar
amb l'entrevista, li preguntem a la Duna per una
curiositat que presenten moltes de les seves
il·lustracions. Quasi tots els seus personatges, siguin dones o homes, tenen sempre pèls
a les cames. 'Per què ho dibuixes així, Duna?',
li preguntem. "Doncs perquè m'agrada que les
meves noies i els meus nois tinguin pèls. Jo
no em depilo i crec que és una bona manera de
normalitzar aquesta opció. Reivindico el no depilar-se i sortir al carrer i que ningú et miri amb
mala cara!". Els pèls, curts o llargs, queden en
anècdota. L'únic que importa és l'enorme talent
que tens, Duna!

■
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