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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Moure's: una obligació
per 'guanyar' vida

Opinió:
Bernat López

Aquesta setmana, a la Revista Iluro, us pre-

conèixer i respectar la realitat dels seus

sentem una anàlisi dels beneficis que apor-

companys. L'esport ens permet aprendre

ta la pràctica esportiva als nostres infants

a conviure en entorns normatius que, dins

i joves. I ho fem respaldats per diferents
fonts científiques i per dues Pedagogues

de les aules, cada vegada perden més for-

i Psicopedagogues del Centre La Volta de

que hem de saber entomar: la derrota.

Mataró. El primer que volem destacar és
el fet que la convivència entre les perso-

Tolerar la frustració, sobretot en el cas

nes continua sent una de les assignatures

procés de la vida és fàcil; i que tot s'ha de

pendents de la societat. Els conflictes in-

treballar des de la constància com a punt

terpersonals són presents en el dia a dia i,

de partida. En una època on les malalties

sobretot els més joves, s'enfronten a dificultats per solucionar-los: els manquen
eines de comunicació, tolerància mútua

respiratòries greus copsen molts titulars,

i respecte. En aquest sentit, la pràctica

o nena rebi la influència d'un adult amb
un estil de vida saludable i implicat en la
pràctica esportiva només pot generar sinergies positives ■

esportiva pot ajudar a fer que els infants
adquireixin estratègies de comunicació
correcta i entenguin la importància de

ça, i també ens situa davant una paraula

dels joves, és clau per interioritzar que cap

educar en els valors de l'esport resulta fonamental. Que en cada llar, qualsevol nen

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: T'AGRADA QUE
S'INSTAL·LIN DESFIBRIL·LADORS ALS COTXES DE
LA POLICIA LOCAL? SÍ (83%) | NO (17%)
MATARÓ TÉ UN BON SERVEI D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Primera setmana sense confinament comarcal

Enverinament d'un gos a Molins

A partir de dilluns, els veïns i veïnes de Mataró ja
poden moure's lliurement per tot Catalunya. Punt
final al confinament comarcal.

El gos d'una veïna de la ciutat ha estat enverinat
al barri de Molins. La notícia s'ha fet viral a través
de xarxes socials.
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Records
ILURO | Records

Reportatge
en vídeo:
l'Everest
català

Foto antiga: L'expedició catalana a
l'Everest. Foto: Enciclopedia.cat
Foto antiga 2: Toni Sors al cim de
l'Everest. Foto: Enciclopedia.cat

1985: primera ascensió
catalana a l'Everest
amb accent mataroní
Records: Bernat López

El 28 d'agost de 1985, un

era membre de l'Agrupació

Porras i Antoni Quiñones)

equip d'alpinistes catalans

Científico-Excursionista de

van perdre la vida a causa

va aconseguir arribar al cim

Mataró. Tots tres van anar

d'una allau quan es disposa-

de l'Everest, convertint-se

acompanyats de tres xerpes

ven a coronar el Lhotse Shar,

en la primera expedició de

per coronar el cim del món.

un cim de 8.400 metres de

Catalunya en assolir aques-

Malauradament, dos anys

l'Himàlaia. Des d'aquí, el

ta increïble gesta. L'equip

més tard (1987), Sors i tres

nostre record per aquests

el formaven Òscar Cadiach,

alpinistes més de l'Agrupa-

valents esportistes; història

Carles Vallès i Toni Sors, qui

ció (Sergi Escalera, Francesc

viva de l'alpinisme català ■

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

Malgrat dur a terme una celebració atípica amb aforament limitat, la Fogonada va emocionar |

La Fogonada torna a Mataró
per celebrar 25 anys

Valoració de
la jornada per
part de David
Bote

Ciutat: Ángela Vázquez

El 23 d'abril no només és un

i música. Malgrat dur a ter-

els assistents. Pels veïns i ve-

dia assenyalat al calendari

me una celebració atípica,

ïnes, poder retrobar-se amb

per Sant Jordi. A Mataró tam-

amb aforament limitat, pú-

la celebració en l'any del seu

bé ho és per la celebració de

blic assegut i amb una re-

25º aniversari va suposar re-

la Fogonada, un dels actes
culturals més estimats a la

ducció dels ingredients de

viure moments plaents del

l'acte habituals, la Fogonada

passat i projectar un futur on

ciutat i que omple els carrers

va emocionar; i inclús va ar-

de Mataró de flames, dansa

rencar aplaudiments entre

les restriccions s'acabaran i
es podrà tornar a gaudir de
tota la cultura sense límits.

MOMENT PER L'ESPERANÇA
Les reaccions del govern municipal vers la tornada de
Sant Jordi han estat positives. L'alcalde, David Bote, es
mostrava satisfet pel pas endavant donat."El fet de poder-nos apropar a la celebració al carrer d'una diada tan
important com és Sant Jordi significa que estem en un
any d'avenç. Per mi és molt esperançador", declarava. El
regidor de Cultura, Xesco Gomar, va assegurar que aquesta
celebració "ha marcat l'inici d'una desescalada real" ■

Amb motiu del seu quart
de segle, fins al 30 d'abril
es podrà visitar un recull de
la història i les millors imatges de la Fogonada al Pati
de Cultura ■
El vídeo de
Sant Jordi i de
la Fogonada
2021
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El Centre d'Urgències
d'Atenció Primària oferirà
servei les 24 hores

Persones de
70-79 anys es
poden vacunar
fora dels CAPs

Ciutat: Ángela Vázquez

El nou CUAP està ubicat en un edifici annex al
Centre d'Atenció Primària
El Maresme, a Mataró, i s'hi
accedeix per l'entrada que
hi ha al Passatge Antoni
Díaz Conde, cantonada amb
el Camí del Mig. Es tracta
d'un espai nou, de 550 metres quadrats, totalment remodelat, que compta amb
1 box de triatge, 7 punts
de consulta polivalents, 8
punts d'observació i un box
de reanimació cardiopulmonar (RCP).
El CUAP Maresme donarà servei les 24 hores, tots els dies de l'any |

Horaris i serveis
El CUAP Maresme donarà

SEM. Es tracta del primer

més de Mataró són: Arenys

servei les 24 hores, tots els

dispositiu d'aquestes carac-

de Mar, Arenys de Munt,

dies de l'any per atendre les

terístiques que hi haurà a

Argentona, Cabrera de Mar,

urgències de baixa i mitja-

la comarca del Maresme,

Cabrils, Caldes d'Estrac,

na complexitat de medicina

per donar resposta des de
l'atenció primària a les de-

Dosrius, Òrrius, Premià de

general i pediatria. A més,
inclou suport vital avançat,

mandes d'atenció urgent de

Andreu de Llavaneres, Sant

amb estabilització inicial fins

la població. Els municipis

Vicenç de Montalt, Vilassar

a l'arribada de les unitats del

als quals dóna cobertura a

de Dalt i Vilassar de Mar ■

Dalt, Premià de Mar, Sant
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El centre universitari està d'enhorabona, ja que ha rebut el reconeixement Cycle Friendly Employer |

El TecnoCampus: referent
en el foment de la bicicleta

Vacunats
450 alumnes
universitaris del
sector sanitari

Ciutat: Ángela Vázquez

El TecnoCampus és un dels

innovació, l'empresa i l'educa-

ja que ha rebut el reconeixe-

grans referents de la ciutat,

ció ajuda a situar Mataró en el

ment Cycle Friendly Employer

ja que la seva tasca multi-

mapa del món. El centre uni-

de la Federació Europea de

disciplinar en el foment de la

versitari està d'enhorabona,

Ciclistes per fomentar l'ús de
la bicicleta entre estudiants i

MESURES APLICADES
Durant els últims mesos, el TecnoCampus ha implementat
diverses mesures per facilitar els desplaçaments diaris
en bicicleta de la seva comunitat. S'han fet campanyes
de promoció de la bicicleta al centre i s'ha dissenyat un
mapa ciclista al voltant de la universitat. També s'han
adequat els aparcaments, els vestuaris per a estudiants
i personal i la connexió amb els carrils bici. Per últim, el
TecnoCampus ha transformat places de cotxe en places
per bicicletes ■

treballadors. El projecte Cycle
Friendly Employer aspira a posar en valor a les institucions
públiques i privades que aposten per implementar mesures
relacionades amb la bicicleta
com a eina per avançar cap
a una mobilitat més sostenible i la reducció d'emissions
contaminants en els processos i rutines dels centres de
treball ■
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Un revolucionari piano de
butxaca sorgit a casa nostra

Així funciona el
Pocket Piano

Ciutat: Ángela Vázquez

El 2016, Josep Berguedà
guanyava el premi Creatic
del TecnoCampus a la millor idea. El seu projecte
plantejava una autèntica
revolució en el sector musical: crear un piano portàtil. Han passat cinc anys, i
aquella visió de Berguedà
s'ha fet realitat. Pocket
Piano ja es troba en ple
procés de fabricació de les
primeres 500 unitats, tindrà
un cost d'uns 1.000 euros
i es podrà transportar arreu. El Pocket Piano és un
piano portàtil professional
de 87 tecles i format per
10 mòduls desmuntables i
dos pedals. Muntat té unes
dimensions de 131 centíme-

El Pocket Piano té 87 tecles i està format per 10 mòduls desmuntables |

tres de llarg i només 16.4
centímetres d'amplada. El

Democratitzar la música

del centre d'estudis, i és per

pes del producte no supera

Josep Berguedà va connec-

això que el CEO de Pocket

els 4 quilos i se sincronitza

tar amb la idea de crear un

Piano va decidir apostar per

amb l'smartphone, la taule-

piano portàtil mentre estu-

un projecte que li permetés

ta o l'ordinador mitjançant

diava a la universitat. El seu

una aplicació, fet que asse-

piano era a casa dels seus

gura l'emisió del so.

pares, a 40km de distància

accedir a la música durant
el seu temps lliure a la facultat ■

ESTRENEM NOVA WEB!
ENTRA A WWW.REVISTAILURO.COM
GAUDEIX DE TOTS ELS CONTINGUTS
DE LA REVISTA A L'INSTANT

L A P R I M E R A R E V I S TA D I G ITA L
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Reportatge
Els campus esportius: font de salut física i mental
Estudis científics i especialistes en Pedagogia recomanen vincular els joves amb l'esport
Text: Bernat López

M

algrat la situació de pandèmia global

i per dues Pedagogues i Psicopedagogues

que vivim, totes les entitats espor-

per mantenir tots els seus afiliats actius. L'estiu

del Centre La Volta de Mataró. El primer que
volem destacar és el fet que la convivència
entre les persones continua sent una de les

s'acosta, època de l'any on infants i joves solen

assignatures pendents de la societat. Els con-

participar en diferents activitats de lleure vinculades amb l'esport: els campus i els casals.

flictes interpersonals són presents en el dia
a dia i, sobretot els més joves, s'enfronten a

Aquesta setmana, a la Revista Iluro, us presen-

dificultats per solucionar-los: els manquen

tem una anàlisi dels beneficis que aporta la
pràctica esportiva als nostres fills i filles. I ho

eines de comunicació, tolerància mútua i res-

fem respaldats per diferents fonts científiques

viure l'experiència d'un campus poden ajudar

tives han realitzat un esforç enorme

pecte. En aquest sentit, la pràctica esportiva o

12
REPORTATGE V1------2.indd 12

28/04/2021 14:12:29

Formar part d'un equip
t'obliga a entendre i
respectar normes i
funcionaments. Això
és clau per garantir
una bona convivència

Gaudeix
del reportatge
en vídeo

a fer que els infants adquireixin estratègies de

apunten els experts, col·laborar conjuntament

comunicació correcta i entenguin la importància de conèixer i respectar la realitat dels

amb un grup per a la consecució d'una fita
fa que cada nen i nena se senti partícip d'un

seus companys. De la mateixa manera, segons

projecte i, alhora, aprengui a valorar les aportacions dels companys. L'esport es basa en
aquesta filosofia i ens pot aportar vivències
que, anys més tard, seran aplicables en altres
realitats, com el món laboral. Hem d'entendre
que formar part d'un equip o d'un club obliga l'individu a entendre i respectar normes i
funcionaments. Això és clau per garantir una
bona convivència en tots els àmbits socials.
Igualment, tota o entitat projecte de lleure
aporta a l'infant o a l'adolescent un context
educatiu diferent de l'escolar; normalment més
atraient i, per tant, més propici a generar sentiment d'implicació i participació. Començar
a jugar en un club o participar en un campus
també obliga a nens i nenes a fer un esforç
per sortir de la seva zona de confort i generar

L'esport pot ajudar a adquirir estratègies de comunicació |

noves relacions amb desconeguts.

➜
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ILURO | REPORTATGE

El tresor de
l'activitat física
Volem incidir també en els
grans beneficis que pot suposar per a una persona en
formació participar per primera vegada en un campus
vinculat a l'esport. Absorbir
les rutines saludables que
es viuen en esdeveniments
d'aquesta naturalesa ajuden
a convertir l'esport en un hàbit pels joves. També poden
servir per abandonar l'indivi-

Participar en un campus esportiu pot incidir en grans beneficis |

dualisme, per donar impor-

clarifica: "Sabem que l'esport

al cervell i allibera substàn-

tància al col·lectiu, per adquirir

actua sobre el sistema nerviós

valors fonamentals i per con-

central, estabilitzant algunes

nectar amb l'entorn natural i

proteïnes importants i allu-

cies com la dopamina: l'hormona de la felicitat. Des del
punt de vista purament físic,

valorar-lo com cal. No menys

nyant l'aparició de malalties

les dades epidemiològiques

importants són els beneficis

mentals desencadenades pel

del coronavirus indiquen que

que l'esport aporta en un mo-

desequilibri d'aquestes subs-

les persones físicament acti-

ment de pandèmia com l'ac-

tàncies". De la mateixa ma-

ves tenen menys possibilitats

tual: tant des del punt de vista

nera, la pràctica esportiva es

d'experimentar símptomes de

físic com mental. Miguel del

tradueix en una millora del

malaltia respiratòria superior.

Valle, metge i catedràtic de

flux sanguini, el qual provoca un efecte neuroprotector

Per tant, un subjecte sedentari

la Universitat d'Oviedo, ho

ESTIU ALS SALESIANS

té més risc de patir la Covid-19.

Som 1 amb el

Planeta

28 juny-23 juliol

casalet infantil
casal primària

REUNIÓ INFORMATIVA On-Line
dimecres 19 de maig
a les 18.30

casal ESO
campus judo
campus futbol
campus bàsquet U.E.M.
intensiu FIRST batxillerat
de 9h a 14h servei de menjador 14h a 16h

piscina pròpia

sortides setmanals

gimcanes

htttp://mataro.salesians.cat
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L'esport i el seu
pes a l'escola
És aquí on volem vincular el
rendiment acadèmic amb
les pràctiques esportives que
es desenvolupen en clubs o
en espais com un campus.
L'esport millora la concentració de qui en practica. No
només pel fet d'aprendre una
nova activitat amb normes i
pautes concretes, sinó perquè

L'esport contribueix a millorar el rendiment acadèmic |

quan es fa esport es produeix
un augment del flux sanguini
cerebral. Això té un impacte
directe en la millora de la capacitat d'aprenentatge i me-

Científics suecs de l'Institut de

la capacitat pulmonar, aug-

Neurociències i Fisiologia van

mentant el volum d'oxigen

constatar per primera vegada,

que arriba al cervell. Segons

en un estudi publicat a la revis-

mòria d'un alumne. És habi-

ta Proceedings of the National

tual escoltar que l'esport té
nombrosos efectes positius

Academy of Sciences, que els
joves amb bona formació física

un estudi publicat a Archives
of Pediatrics and Adolescent
Medicine, l'augment dels nivells d'endorfines i norepine-

sobre la salut dels nens i els

puntuen més alt en els tests

frina generats per l'activitat

adolescents, però actualment

d'intel·ligència. Són diversos

física contribueix a reduir el

estan apareixent cada vegada

nivell d'estrès i a una millora

també contribueix a millorar

els motius als quals s'atribueix aquesta relació de causa i
efecte, entre ells que l'esport

el seu rendiment acadèmic.

millora la funció cardíaca i

tiva diària ■

més estudis que constaten que

de l'estat d'humor. Això és clau
per poder afrontar la rutina lec-

La veu de la pedagogia
Per completar aquest reportatge, comptem

davant d'entorns digitals. La pandèmia també

amb la participació de la Marina García i la

ha trencat moltes rutines esportives i dinàmi-

Cristina Ortiz, Pedagogues i Psicopedagogues

ques socials presencials i ha potenciat que els

del Centre La Volta de Mataró. Amb elles duem

joves es tanquin a casa", apunten. Des de La

a terme una radiografia acurada del context
que viuen infants i joves en aquest moment.
"Ja abans de la Covid-19, la joventut tendia a

Volta es recomana potenciar "l'activitat física"

fer activitats cada vegada més sedentàries.
Les xarxes socials, les plataformes d'streaming, YouTube... En definitiva els joves dediquen moltes hores al dia a estar asseguts

per combatre un dels grans 'problemes' dels
nens i nenes en edat formativa. "Topem amb
molts casos on no saben tolerar la frustració.
L'esport ens ajuda a saber perdre i a entendre
que, per aconseguir un repte, cal posar-hi esforç i constància i pensar en el mitjà termini",
15
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Marina García i la Cristina Ortiz, Pedagogues i Psicopedagogues del Centre La Volta de Mataró |

relaten les Psicopedagogues entrevistades.

unes obligacions i responsabilitats d'assistència molt positives". "No complir amb aquestes

Noves perspectives

obligacions no només perjudica individual-

Cristina Ortiz i Marina García ens presenten un

ment, sinó que té un impacte en el col·lectiu.

altre benefici de les activitats de lleure i esport

Tenir aquest valor incorporat és bàsic", afirmen.

a tenir en compte: el de la desconnexió. "Una
persona jove necessita sortir de l'esquema del

Bon model a casa

dia a dia. Canviar de xip i, durant una estona,

"Comptar amb una bona guia per part dels pa-

entregar-se al cent per cent a aquell entre-

res és fonamental", adverteixen Marina García

nament o activitat. Això l'ajudarà a canviar de
perspectiva i a veure els problemes des d'una
visió més allunyada o global", destaquen.

i Cristina Ortiz. Segons les Pedagogues del
Centre La Volta, "que un fill o filla vegi els pares
implicats, predicant amb l'exemple i promovent
una vida saludable té un impacte molt positiu

Preservar l'entorn normatiu
En el context educatiu actual, on l'alumne és

en ells", ja que associen el model "de vida activa com la millor opció possible".

cada cop més protagonista de tots els processos
que succeeixen a l'aula, existeix el perill que el

Readaptar currículums?

docent perdi autoritat. Des de La Volta ens re-

Per tancar l'entrevista, preguntem a les dues

coneixen que "els entorns normatius estan mal

Psicopedagogues del Cetre La Volta de Mataró

vistos", però que cal evitar "ser excessivament

quina és la seva visió sobre la poca rellevància

permissius amb els nens i nenes". "Necessiten

que tenen matèries com les arts plàstiques,

referents i límits. A nosaltres ens agrada parlar

la música o l'esport en els currículums es-

d'accions i conseqüències. És important que

colars. "És complicat, sobretot perquè el sis-

els joves entenguin que cada conducta que

tema educatiu presenta moltes mancances

adoptin té una conseqüència determinada. El

d'estructura i recursos", apunten en primer

món esportiu és un món normatiu i amb regles. I que els infants en formin part és bo per
mantenir un respecte que no podem perdre",

lloc. A continuació, Marina García i Cristina

ens traslladen. En aquest sentit, Cristina Ortiz i
Marina García també ressalten que "pertànyer

mica més els currículums i de no generar un
sentiment d'exclusió en alumnes que desta-

a un grup o club predisposa l'alumne a complir

quen en matèries vistes com poc importants" ■

Ortiz fan la següent reflexió: "Potser hem de
plantejar la possibilitat d'individualitzar una
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APRÈN ANGLÈS
de la manera
que millor
s’adapti a les
teves necessitats
Situats al C/La Riera,177 i al
C/del Parc 44, Global English
ofereix diferents opcions per
aprendre anglès i sempre pensant el que és millor per a cada
grup i/o alumnes.
Casal d’Estiu 2021. Del 28 de
juny al 23 de juliol
4 setmanes on els nens a partir
de 3 anys gaudiran aprenent
anglès alhora que fan activitats divertides, juguen i s’ho
passen bé en un entorn lúdic i
didàctic. Durant el casal es faran activitats esportives, aquàtiques, musicals i una excursió
setmanal.
Cursos intensius per adolescents tots els nivells del 28
de juny al 23 de juliol
Cursos intensius per adults
tots els nivells del 5 al 30 de
juliol
Classes diàries en grups reduïts de diferents nivells i destinats a totes aquelles persones
que volen o necessiten avançar o perfeccionar el seu nivell d’anglès. Al final del curs
tots aquells alumnes tindran
l’opció de fer l’examen oficial corresponent al seu nivell
(KET-PET-FCE-CAE) (taxes no
incloses al preu del curs)
Curs 2021-2022
Matrícula oberta curs
2021-2022
Places molt limitades
Com a centre protegit conforme al protocol GEIC
(Gremi Escoles d’idiomes de
Catalunya), totes les classes i
activitats es realitzen amb la
màxima seguretat sanitària ■
17
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A l'estiu, esport i
natura a l'espai Laru
Durant l'estiu, l'espai Laru de la Fundació
Iluro organitza a les seves instal·lacions diferents campus perquè els nens i nenes
puguin gaudir d'un estiu ple d'activitats esportives enmig de la natura i amb els millors
professionals ■
Les tres modalitats de campus que s'ofereixen aquest any són:
Campus de pàdel (nascuts del 2003 al 2013)

Laru Esport Camp (nascuts del 2009 al 2017)

Destinat als apassionats de l'esport de moda

Per als que els agradi l'esport i el joc i vulguin viure un estiu ple d'aventures practicant-ne diversos.

o als que vulguin aprendre o perfeccionar
el seu nivell.
Campus de futbol (nascuts del 2005 al 2015)
Per a tots els que vulguin un estiu ple de

Amb aquesta oferta, des de l'Espai Laru

futbol i diversió amb la col·laboració de

animem els pares i mares a escollir l'opció

Tuttifutbol, l'escola de tecnificació de porters i jugadors.

que més agrqdi als petits.

18
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Oferint el que nosaltres cercàvem.
Així va sorgir KBLanguage
Text: Montse Guardiola

Quan vàrem cercar un viatge
a l’estranger per al nostre fill
gran no vàrem rebre l’atenció personal i de confiança
que esperàvem, i això ens
va impulsar a crear el nostre
propi projecte: oferir programes d’immersió fets a mida,
centrats en les necessitats de
cada usuari, atenent de manera personalitzada allò que ca-

oferta de propostes tancada,

a mida, centrat en les teves

dascú busca quan decideix fer

necessitats. Els estudiants que

Aquesta manera de treballar,

sinó que preparem el viatge
a la mida del viatger. El més
important és la confiança No

centrada en les necessitats de

hi ha millor manera d'aprendre

cadascú, ens fa diferents a la
resta de projectes d’intercanvi

una llengua que la immersió.
Per això recomanem les es-

o estades a l’estranger exis-

tades a l'estranger. T'oferim

tents, ja que no tenim una

un programa d'immersió fet

una estada en un altres país.

ja han viatjat amb nosaltres
saben com d’important és la
confiança de saber que atenem de manera personalitzada cadascuna de les estades
i que sempre estem vetllant
perquè sigui perfecta ■
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ILURO | Instants

Instants
Mataró reconnecta amb Sant Jordi

Gaudeix del
reportatge en vídeo

La ciutat surt en massa
al carrer per viure la Diada

16
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La Fogonada celebra
els seus 25 anys
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Espor
Entrevista a
Josep Maria
Solà

BÀSQUET

Josep Maria
Solà: un mestre
que va fer
història
Ens ha deixat Josep Maria
Solà, mític entrenador mataroní membre de l'històric Ignis
Mataró que es va proclamar
campió de lliga nacional du-

El CE Mataró va sumar 3 títols de lliga | FCBQ

rant tres temporades consecutives (1971-1974). El Mataró

selecció espanyola femenina

va ser el primer equip femení

va participar als Europeus de

subcampionats (1968, 1971,
1975 i 1976), 2 tercers llocs

català en guanyar una lliga

1974, 1976 i 1978.

(1967 i 1977) i 3 quarts llocs

estatal i ho va fer amb Solà
com a entrenador. En Josep

(1966, 1969 i 1970). En el títol

Un equip de llegenda

de lliga del 72, el bloc mataro-

Maria, amb només 19 anys, va

En total, durant les 12 tem-

ní només va perdre un partit

començar a entrenar en cate-

en tot el curs, quedant per

goria nacional. Amb el Mataró

porades que el CE Mataró
va competir a la màxima

també va disputar competició

categoria estatal, va sumar

davant del Picadero i amb
Carme Famadas com a ju-

europea, mentre que amb la

3 títols (1972, 1973 i 1974), 4

gadora referència ■
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orts
El CN Mataró es manté líder de la lliga |

WATERPOLO

havia deixat l'equip al límit

Derrota a Copa

físicament. Però el to mos-

En categoria masculina, el

trat contra el CE Mediterrani
no va poder ser millor: 18 a 9,
dominant totes les parts. Al
descans, les locals manaven

Quadis CN Mataró va perdre

per un clar 9 a 4, però el parcial

més per un gol de marge a la

de 5 a 1 de l'últim període va
acabar d'arrodonir la goleja-

piscina olímpica Joan Serra

a la lliga amb victòria després
de quedar subcampió de la

da. Les 8 dianes anotades per

nent a la Copa Catalunya ■

Copa LEN. Les noies dirigides

Anni Espar fan que la jugado-

per Dani Ballart venien d'una

ra superi els 100 gols marcats

setmana de descans progra-

aquesta temporada: un rè-

mat, ja que l'acumulació de

cord espectacular. L'equip es

partits europeus i de Copa

manté líder de la lliga.

Recital amb
rècord d'Anni
Espar (18-9)
El CN Mataró va reaparèixer

en un ajustat enfrontament
a casa contra el Mediterrani.
Els mataronins van cedir no-

(8-9). El matx era correspo-

Les
declaracions
post partit de
Dani Ballart
23
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ILURO

Un parcial de 6 a 14 en el quart decisiu va obrir el camí cap a la final |

BÀSQUET

A la final de la Lliga Catalana EBA (63-76)
La UE Mataró Germans

per uns brillants Natxo Ariño

durant el segon quart, la

Homs disputarà la final de

(20 punts) i Marc Traver (13

UE Mataró va saber ajustar

la Lliga Catalana EBA. El bloc

punts), va elevar el ritme i

tots els conceptes a par-

de Charly Giralt derrotava

l'encert a partir del descans

tir de la represa. Entre el

el DM Group Mollet en el

(38-36), recolzant-se en el

tercer i l'últim període, els

matx de semifinals, gràci-

groc-i-liles només van en-

es a una gran segona part

seu bon llançament des de
la llarga distància així com

coral de tot l'equip. El con-

també en els punts en sego-

mitzar les pèrdues de pilo-

junt maresmenc, encapçalat

nes opcions. Un parcial de
6 a 14 en el quart decisiu va
obrir el camí cap a la final.

ta. El Mataró jugarà la final

Reviu el partit
de la UE Mataró
en vídeo

La defensa, clau
Després de rebre 24 punts

caixar 25 punts i van mini-

a casa contra el Plus Ultra
Seguros Roser, qui va derrotar el CB Valls (67-71). La
data del partit encara s'ha
de determinar ■
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FUTBOL

Cara i creu
entre el masculí
i el femení
La jornada futbolística ens va
deixar un cara i creu evident
a les files del CE Mataró. A la
Primera Catalana, els homes
de Raul Monroy no van tenir
el seu millor dia a Parets (4-1),

Es van imposar per 5 a 0 al

sumant una derrota que els

Sant Quirze amb gols de Dori

deixa sisens amb 12 punts.
En categoria femenina, les

(2), Roco i Peke (2) i amb els

noies segueixen brillant.

Mataró ho ha guanyat tot ■

debuts de tres juvenils. El

Les
declaracions
d'Ito Palanco

FUTBOL SALA

El Mataró
guanya un partit
trampa (1-2)
En una jornada de descans
pel primer equip masculí, el
femení del Futsal Mataró va
sumar un nou triomf al grup
de permanència de la Segona

Torrent que ho va lluitar fins

Divisió Nacional. Els gols de

al final (1-2). Les mataroni-

Carlota i Munné van servir

nes són terceres al grup de

per trencar la resistència d'un

permanència amb 29 punts ■

TENNIS TAULA

Galia Dvorak
frega els quarts
Jocs Olímpics

Galia Dvorak
jugant a
màxim nivell

A falta de la confirmació de-

Recordem que Dvorak ja ha

finitiva, Galia Dvorak ja frega

participat als Jocs de Pekín
(2008), Londres (2012) i Rio

els seus quarts Jocs Olímpics.

Les
declaracions
de Nicky
Dedeu

La jugadora de tennis taula de Mataró es classificaria

de Janeiro (2016). L'esport

gràcies al seu bon rànquing.

més alt! ■

de la ciutat, novament al lloc
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler de
la sèrie

Una catàstrofe tecnològica global desintegra Europa i condueix el continent a una etapa de foscor |

Tribus de Europa
Cinema i sèries: Bernat López

La nova aposta de Netflix al costat de la productora alemanya W&B Television, la mateixa que ha
produït la famosa sèrie 'Dark' (2017), va més enllà
del Brexit i planteja una Europa dissolta després
d'una catàstrofe. Ens situem al 2029. Europa acaba de viure l'anomenat com 'Desembre Negre'.
La catàstrofe es relaciona amb un gran col·lapse
tecnològic – l'apagada global – que endinsa en la
foscor als habitants del vell continent. Ara, Europa
és un territori hostil. Un indret sense lideratges
i que està dividit en diversos grups que lluiten
per sobreviure.
Data d'estrena i plataforma
19 de febrer. Disponible a Netflix.

Sinopsi
Una catàstrofe tecnològica global desintegra
Europa i condueix el continent a una etapa de
foscor. Diversos clans lluiten per sobreviure i un
d'ells és la tribu dels Orígens, un grup pacífic que
viu als boscos i al qual pertanyen els germans
adolescents Liv, Kiano i Elja. La seva tranquil·
litat es veu interrompuda amb la caiguda d'una
nau que pertany a una tecnologia d'un món molt
més avançat. La nau conté un objecte de vital
importància que els germans han de custodiar.
Després d'un atac dels guerrers coneguts com
a Cuervos, Liv, Kiano i Elja separen els seus camins per afrontar aventures i perills en diferents
entorns hostils ■
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ILURO | ESTRENES DE CINEMA

Chaos Walking
Els pares adoptius d'en Todd l'obliguen a fugir sense mirar enrere. Amb
ell només porta un mapa del Nou
Món i un missatge per entregar.
Direcció: Doug Liman.
Intèrprets: Daisy Ridley.
109 min.

Police
Tres policies acompanyen un estranger a la frontera. L'agent Virgine
entén que l'home morirà si torna
al seu país i el vol deixar escapar.
Direcció: Anne Fontaine.
Intèrprets: Virgine Efira.
98 min

Nadie
Després de no defensar la seva dona
i el seu fill en un robatori, la part fosca de la personalitat d'en Hutch surt
a la llum.
Direcció: Ilya Naishuller.
Intèrprets: Bob Odenkirk.
92 min.

El fotógrafo de Minamata
Després de ser un dels fotògrafs
més prestigiosos de la II Guerra
Mundial, Eugene Smith és enviat
al Japó per fotografiar una ciutat
industrial.
Direcció: Andrew Levitas.
Intèrprets: Johnny Depp.
115 min.

Crónica de una tormenta
Antonio i Maca queden atrapats a la
redacció del diari on treballen. Parlen
de la vida, del periodisme, de l'amor,
del sexe i la mort.
Direcció: Mariana Barassi.
Intèrprets: Clara Lago.
85 min.

Wildland
Ida marxa a viure amb la seva tieta i els seus cosins després de
la mort de la seva mare. La llar és
plena d'amor, però també d'actes
criminals.
Direcció: Jeanette Nordahl.
Intèrprets: Sandra Guldberg.
88 min.
27
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A

genda
Jodie Cash
Jodie Cash ha presentat
el març d'aquest 2021 "Mil
Noches", el seu tercer àlbum
i el primer en castellà. Un viatge per la música d'arrels en
totes les seves vessants: des
del rock, el country i el blues,
fins a tocar alguns matisos de
la música flamenca i el pop
amb vents, riffs, guitarres i
dolces melodies. Sens dubte, una formació polifacètica
Diumenge 2 de maig (12h) | Jardins de l'Antic Escorxador
Entrada: de franc amb cita prèvia

EXPOSICIONS
PERE CASANOVAS.
ESCULTOR I COL·
LABORADOR D'ARTISTES
Des del 24 d'abril
al 31 d'octubre

Gaudeix de
la música de
Jodie Cash

destacada de Casanovas, així

Des del 23 d'abril
al 16 de maig
Casal l'Aliança

com algunes de les obres dels

Pepita Masafrets ens presenta

artistes més destacats amb els
quals va treballar.

l'exposició 'Sensacions viscudes',

Ca l'Arenas
L'exposició presenta l'obra més

mostra amb materials de reciclatge i reaprofitament de façanes.

SENSACIONS VISCUDES
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Així actua la
companyia
Pamboli
Circus

Très Magnifique
La companyia Pamboli Circus presenta el seu nou espectacle de clown. Un trio de
pallassos reconegut arreu del món pel seu número d'escapisme pateix la marxa d'un
dels seus components per desavinences. El problema sorgirà quan el duet s'adoni que
no pot realitzar el número sense ell.
Dissabte 1 de maig (20h) / Diumenge 2 de maig (19h) | Can Gassol | Entrada: 6 euros

NÚRIA CANDAU

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

Des del 9 d'abril
fins al 2 de maig
Col·legi d'Aparelladors

artistes – del Maresme o vinELS ANYS 90 DE LA
COL·LECCIÓ BASSAT

L'artista exposa al Col·legi una
col·lecció de paisatges que fan
vibrar. Amb el seu estil d'oli colorista, Candau busca captivar la
mirada del públic.

Exposició Col·lecció Bassat
1990-1999 (II), la segona i úl-

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

diverses tècniques artístiques,

ESPECTACLES
LA CABRA,
O QUI ÉS SYLVIA?

tima mostra de les obres seleccionades de la col·lecció realitzades durant els anys noranta.

Del 27 de març
al 4 de maig
La Destil·leria

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

Del 27 de gener
al 17 d'octubre
Nau Gaudí

SI ESTUVIERAS
EN UNA PARED

Ateneu de la Fundació Iluro
'Paisatges' presenta obres de 21

Diumenge 2 de maig, 19h
Teatre Monumental
Martin té l'encàrrec de crear una

PAISATGES

ciutat sencera al bell mig del desert. Després de confessar-li un

Des de l'11 de febrer
fins al 2 de maig

secret al seu bon amic Ross, les
seves vides canvien.
29
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L'exposició es podrà veure
a Ca l'Arenas del 24 d'abril
al 31 d'octubre |

Cultura

Casanovas
explica com
va crear
el Faristol
Català

Ca l'Arenas mostra l'obra
de l'artista Pere Casanovas
Cultura: Bernat López

Pere Casanovas, al capda-

d'artistes", que es podrà veu-

així com algunes de les obres

vant del seu taller d'escultu-

re a Ca l'Arenas centre d'Art

dels artistes més desta-

ra, ubicat a Mataró, ha estat

del Museu de Mataró del 24

cats amb els quals va tre-

una figura central en l'escul-

d'abril al 31 d'octubre, vol

ballar. Antoni Tàpies, Pablo

tura pública de l'art català

oferir l'oportunitat de des-

Palazuelo, Antoni Llena,

del darrer quart del segle XX.

cobrir l'obra més destacada

Frederic Amat, Perejaume

L'exposició "Pere Casanovas.

de Casanovas, tant escultò-

o Josep Guinovart són alguns

Escultor

rica, com gràfica i pictòrica,

d'ells. L'exposició està for-

i

col·laborador

mada per tres àmbits. En el
primer, una àmplia cronolo-

TOT UN REFERENT ARTÍSTIC

gia mostra alguns dels fets

Nascut a Sant Miquel de Campmajor (Girona) l'any 1943,
amb catorze anys Pere Casanovas es va instal·lar amb la
seva família a Mataró, on va començar a treballar com
a torner a la foneria Roure. Poc després va entrar al taller de Lluís Terricabres, en "Terri". De l'experimentació
inicial en el camp de la pintura i de les arts plàstiques,
Pere Casanovas va passar a centrar-se en l'escultura.
Amb l'obertura del seu propi taller, l'any 1974, Casanovas
va iniciar una prolífica col·laboració amb els principals
creadors del panorama artístic català ■

l'obra de Pere Casanovas. En

més rellevants de la vida i de
el segon àmbit, a la galeria
i el pati, es pot veure una
selecció d'obres d'artistes
que han passat pel seu taller.
Finalment, al tercer àmbit, al
primer pis, es pot contemplar el seu treball més personal: una tria dels seus dibuixos, pintures i escultures ■
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Mites del teatre català
arriben Monumental

Els
protagonistes parlen
sobre l'obra

Cultura: Bernat López

El Teatre Monumental es
prepara per donar la benvinguda a l'obra 'La cabra, o
qui és Sylvia?', funció representada per tres mites del
teatre i la televisió de casa
nostra: Emma Vilarasau, Jordi
Bosch i Jordi Martínez. L'actor
Roger Vilà hi posa el toc més
jove. Sota la direcció d'Iván
Morales i la traducció de l'il·
lustre Josep Maria Pou, l'es-

El Monumental es prepara per l'obra 'La cabra, o qui és Sylvia?' |

pectacle es podrà veure a
Mataró diumenge 2 de maig

crear una ciutat al bell mig

amic Ross. La confessió gene-

(19h). La trama tracta sobre

del desert. Fa uns mesos que

ra una enorme crisi a les seves

en Martin, un arquitecte que

en Martin guarda un secret

vides. El preu de les entrades

acaba de guanyar el premi

que el tortura i que només

oscil·la entre 19 (amfiteatre) i

Nobel d'arquitectura ha de

s'atrevirà a confessar al seu

24 euros (platea)

Pepita Masafrets
exposa al Casal l'Aliança
Cultura: Bernat López

■

Així llueix
la darrera
exposició
de Núria
Candau

L'Associació Sant Lluc per
l'Art ja ha posat en marxa la
seva pròxima exposició. Des
del 23 d'abril i fins al 16 de
maig, la sala d'exposicions
del Casal l'Aliança acollirà
una mostra que ens acosta un concepte necessari en el moment que viu la
Terra: el reciclatge de materials. L'artista protagonista
és Pepita Masafrets, qui ens
presenta la seva exposició ti-

Des del 23 d'abril i fins al 16 de maig el Casal l'Aliança acollirà l'exposició |

tulada 'Sensacions viscudes'.

de reciclatge i reaprofitament

següent: de dijous a dissabte

Es tracta d'una representació

de façanes i detalls d'edificis i

(18:30h-20:30h); diumenges i

d'obres fetes amb materials

cases. L'horari d'obertura és el

festius (11:30h-13:30h) ■
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Mataronins
Singulars
Angeleta Ferrer: la passió d'ensenyar
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’,
un espai de biografies sobre mataronins destacats
L'Angeleta Ferrer era una mestra molt poc convencional. Els nois que vam gaudir de la fortuna
de ser els seus alumnes la idolatràvem. Per la
comunitat d'ensenyants de la nostra ciutat va ser
un referent. A ella, que durant la seva joventut
havia estat una de les fundadores de l'Institut
Escola de la Generalitat republicana, vint-i-cinc
anys després, l'any 1958, en plena dictadura franquista, li van encarregar que plantés la llavor del
que hauria de ser el primer institut d'ensenyament
secundari construït a la ciutat de Mataró després
de la Guerra Civil. L'Angeleta no es va acovardir,
al contrari. Al costat del seu marit, el prestigiós
professor de filosofia Alexandre Satorras, es van
proposar implantar a la nostra ciutat la mateixa
metodologia d'ensenyament actiu que havien
practicat en aquella llegendària institució. Els
hi va costar molt. Es van haver d'enfrontar amb
moltes dificultats, tant legals, com polítiques,
ideològiques i econòmiques. Però finalment ho
van aconseguir. Tot i que la "Senyoreta Ferrer" no

Mataró té una escola en honor a l'Angeleta |

era mataronina, doncs havia nascut a Barcelona
el 18 de març de 1904, crec que es mereix un lloc
en aquest recull de mataronins destacats, ja que
durant els sis anys que va estar entre nosaltres
va deixar una profunda empremta en el record
de tots els que la vàrem tractar. L'Angeleta era
filla de la prestigiosa pedagoga Rosa Sensat, la
fundadora de l'Escola del Bosc de Montjuïc, i de
l'industrial David Ferrer i Vallès, el representant i
importador al nostre país d'alguns dels més coneguts motors d'automòbil. Tenia un germà, en
Jaume, que va arribar a ser un destacat polític
republicà. De petita es va formar a l'Escola del
Bosc que, com hem dit, regentava la seva mare.
Un lloc on els infants estudiaven, treballaven,
cantaven, pintaven i observaven els fenòmens
naturals a l'aire lliure. On no hi havia exàmens ni
es practicava cap mena d'activitat competitiva.
Unes singularitats que van orientar la futura pedagoga durant la resta de la seva vida. Acabats
els estudis primaris va cursar el batxillerat a
l'Institut Balmes de Barcelona, una tasca que
va compaginar amb la de l'obtenció del títol de
mestra a l'Escola Normal. Ella, com anys després
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Angeleta Ferrer, segona per l'esquerra | Associació de mestres Rosa Sensat

ens va confessar diverses vegades, volia estudiar
medicina per poder ser cirurgiana. Però el seu
pare, que havia cursat la carrera de metge, una
professió que mai no va exercir, li va desaconsellar. La va advertir sobre les moltes dificultats
que trobaria a la Facultat pel fet de ser una dona
i amb les que més endavant s'hauria d'enfrontar
practicant aquesta professió. Animada per la
seva mare, que ja veia en ella una predisposició
per les ciències de la naturalesa, es va matricular a la Facultat de Ciències especialitzant-se en
Biologia. Va cursar la carrera amb un brillantíssim expedient acadèmic i el 1926 va obtenir la
llicenciatura. D'immediat, la pròpia universitat li
va brindar l'oportunitat d'entrar a treballar a la
càtedra de zoologia d'articulats, oferiment que
sense pensar-s'ho va acceptar. Simultàniament
l'Institut Jaume Balmes, el centre on ella havia
cursat el batxillerat, la va contractar com a professora de ciències naturals, càrrec que ocuparà
fins al 1933. També, en aquell mateix any, el de la
seva graduació, el pedagog Alexandre Galí i Coll,
que feia dos anys havia creat la Mútua Escolar
Blanquerna, un centre on s'iniciava experimentalment la metodologia de l'ensenyament actiu, li va proposar que impartís algunes classes
de ciències en el seu centre. El pas clau dins

la seva activitat docent el va donar en el 1933,
quan amb un grup de catedràtics, tots molts joves, van constituir l'equip docent del que seria
l'Institut Escola de la Generalitat de Catalunya.
El grup el dirigia el químic Josep Estalella i l'entusiasta Angeleta aviat es va convertir en la seva
mà dreta i en l'ànima de la institució. Entre els
seus companys de càtedra hi havien figures tan
distingides com podrien ser en Jaume Vicens i
Vives, que impartia la història de Catalunya, el
geògraf Lluís Solé i Sabarís, l'Enric Bagué, que
era el catedràtic d'història universal, el filòleg
Ramon Aramon i Serra, que era el professor de
català, en Jordi Maragall i Noble, pare del que
seria futur alcalde de Barcelona i President de la
Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, que
donava filosofia, i l'escriptor Guillem Díaz Plaja,
que ensenyava literatura castellana. L'Angeleta
Ferrer, evidentment, era la catedràtica de ciències naturals i també la subdirectora del centre.
■■■

➜

Per continuar
llegint la biografia,
escaneja el codi QR
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La terapia ja ha demostrat
la seva eficàcia en altres pacients |

Salut

La residència
també té un
projecte de
realitat virtual

Música per treballar les emocions:
el projecte de la Residència El Mirador
Salut: Bernat López

"Música per despertar" és

la malaltia. I la música pot ser

el projecte impulsat per la

una eina per transportar-se

de les preferències musicals del pacient (el seu

Residència El Mirador i liderat pel psicòleg Pepe
Olmedo que pretén tras-

al passat, reviure emocions i

cantant preferit i les can-

records. La teràpia ja ha de-

çons que escoltaven de

mostrat la seva eficàcia en

joves). A partir d'aquí, des

lladar al passat a gent gran
amb demència i connectar

altres pacients i que té l'ob-

del centre es fa una llista

jectiu de millorar la qualitat
de vida dels residents.

de música personalitzada

amb les seves emocions. La
base sobre la qual es treballa

per a cada resident. La intenció és connectar amb

amb "Música per despertar"

Procés personalitzat

aquelles persones que pa-

és que la memòria musical

El procés és totalment per-

teixen, principalment, una

i la capacitat per sentir les

sonalitzat, ja que les famílies han d'omplir un qüestionari informant al centre

demència avançada i no es

emocions són aspectes que
no es perden fins al final de

comuniquen o demostren
neguit, tristor o inquietud ■
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La Taula de Salut
treballa per a la prevenció
de la pandèmia a Rocafonda

La prevenció
de la Covid a
Rocafonda,
en vídeo

Salut: Bernat López

Arran d'una proposta de
l'Associació
Veïnal
de
Rocafonda, l'Esperança,
Ciutat Jardí i Valldeix es va
constituir aquesta taula participativa. El treball transversal de tots els agents
permet avançar coordinadament cap a una governança compartida, on la cocreació i el treball col·laboratiu
sigui l'element bàsic per a
la consecució de les diferents propostes. Ja s'han dut
a terme cinc trobades que
han portat a la realització

Es treballa per millorar la convivència en diferents indrets del barri |

d'accions diverses que han
tingut impacte en el territo-

que seguint la normativa del

ri. Amb la implicació de tot-

Procicat, permetin esponjar

hom es treballa per millorar

les zones més densificades.

la convivència en diferents
indrets del barri com són la
plaça de Joan XXIII, la pla-

També es vetlla pel suport a

ça de Colòmbia i la plaça de

als efectes de la pandèmia.

les persones grans, un dels
col·lectius més vulnerables

Rocafonda. A més es busca

seguiment de la Covid-19
a Rocafonda hi participen activament l'Associació Veïnal del barri, la
Comunitat Islàmica de
Mataró Alouahda, l'Associació de Veïns del Palau,
el CAP de Rocafonda i di-

aconseguir establir espais de

Participació oberta

ferents departaments de

lleure per a infants i joves,

A la Taula de Salut de

l'Ajuntament de Mataró ■

HIGIENE

PRECIOS 3ª EDAD
EMPASTES

45€

ORTODONCIA INVISIBLE
SIN BRAKETS

ORTODONCIA

35€ 60€

/MES

Brakets Metálicos
SIN ENTRADA

CORONA
CERÁMICA

200€

ACEPTAMOS MUTUAS

Tel. 937 985 592 · 634 162 472 ·

@dental2tiga · Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
35

TOT SALUT.indd 35

27/04/2021 12:04:28

Un dels pilars de ZD
ha estat la innovació |

Dinàmics

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Sent referència des de 1920:
ZD impulsa el tèxtil mataroní
Dinàmics: Bernat López

La realitat industrial del primer món ens demostra que

una companyia familiar es-

la famosa casa Lycra Dupont,

pecialitzada en confecció de

als Estats Units. El 1975, la fà-

les fàbriques han deixat d'es-

roba interior amb més de 100

brica llança al mercat els seus

tar al centre de les ciutats. La

anys d'història. Es va fundar

innovadors calçotets de cotó

deslocalització en països sub-

a la ciutat el 1920 per la famí-

elastitzat sota la marca ZD:

desenvolupats o l'agrupació

lia Doria i Beltrán, i als anys

Zero Defects.

del teixit industrial als polí-

setanta va ser adquirida per

gons ha trencat amb el con-

Àngel Muñoz. Muñoz tenia

Sempre a Mataró

text del passat, on els carrers

una fàbrica de fils al Maresme

Des d'aquells temps d'explo-

principals dels municipis es

i va apostar per entrar al ram

sió innovadora, l'empresa s'ha

trobaven farcits d'indústria.

de la confecció. Des de l'inici,

mantingut sempre al cen-

A Mataró, però, hi ha una

la nova propietat va tenir clar

empresa històrica que tren-

que calia buscar un producte

tre de la ciutat. Actualment
dóna feina a unes 30 perso-

ca amb aquesta dinàmica.

de gran qualitat. Per això s'im-

nes, ja que tota la produc-

Parlem de ZD Zero Defects,

portava tot el material des de

ció (unes 300.000 unitats a
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La històrica
empresa tèxtil
és un referent
d'innovació
i tradició a
la ciutat

l'any) es realitza a casa nostra.
Actualment, ZD Zero Defects
es ven a 800 punts de venda
d'Espanya, Portugal, França,
Itàlia i Alemanya, sumant una
facturació total d'uns dos milions d'euros. Cal destacar que
ZD està dirigida per la tercera
generació dels Muñoz. Katy
Muñoz, néta d'Ángel Muñoz,
es va incorporar el 2012 com
a directora comercial, i fa un
any que va ascendir a CEO,
rellevant el seu pare. La filosofia de ZD està lligada a la
producció de màxima quali-

L'empresa va incorporar la fibra de soja el 2011 a la seva producció |

la trajectòria de ZD durant la

ZD la va incorporar el 2011 a

seva història ha estat la innovació, fonamental també

la seva producció de roba,

low cost és impossible i, per
tant, s'intenta buscar la ma-

en un sector tèxtil a vega-

nyola que fabrica amb fil

des vist com un món massa

de soja. Es tracta d'un teixit

tèria primera més exclusiva

tradicional. L'empresa mata-

intel·ligent que ha suposat

per oferir un producte de pri-

ronina és pionera en la uti-

una nova fita en la innovació

mera línia.

lització de teixits únics, els

tèxtil i que aporta propietats

quals ha incorporat a la seva

úniques com la gran capaci-

Innovació constant

roba interior. Utilitzar la fi-

Un dels pilars que ha marcat

bra de soja n'és un exemple.

tat d'absorció i transpiració,
hidratació i suavitat ■

tat. Competir amb fabricants

sent l'única empresa espa-
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Llar
5 elements que pots reutilitzar a casa
Llar: Redacció - amic.cat

Tenim elements a casa
com ara samarretes velles,
ampolles de plàstic o gots

testos per al teu jardí.
Després de netejar l'am-

de retallar-les amb tiso-

polla, talla la part de baix

res donant-los la mida que
necessites.

de vidre que ja no usem i

amb unes tisores, tria el dis-

Llaunes buides: Les pots usar

hem pensat moltes vega-

seny que més t'agradi per a

com a pots per a guardar lla-

des a tirar-los. Però pots

decorar-la i sembra la teva
planta.

pis. Renta molt bé les llaunes

reciclar-los i reutilitzar-los.
Només has de dedicar una

Restes de cafè: Barreja

tar-les i decorar-les o sim-

estona a fer manualitats. Et

cafè en aigua calenta per

plement mantenir el seu dis-

donem idees.

a desengreixar olles. Amb

seny original. En la teva cuina

Pots de vidre: Els pots con-

aquesta mescla, utilitza una

poden ser molt útils per a

vertir en contenidors per a
la teva cuina. Pots decorar

esponja per a treure el greix.

guardar culleres i coberts.
D'ara endavant, abans de ti-

la tapa del pot de vidre amb

Per a acabar, renta-la com
ho fas normalment.

un tros de tela o pintar-la

Samarretes de cotó: Les

ments que no saps com usar,

del teu color preferit.

recorda que existeixen ma-

plàstic:

pots convertir, quan ja són
velles, en draps per a eixu-

Transforma-les en bufons

gar els plats. Només has

decorar la teva llar ■

Ampolles

de

abans d'usar-les, pots pin-

rar a les escombraries ele-

neres per a reutilitzar-los i
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La Màquina
del temps

30/04/2020

30/04/2016

30/04/2011

Fa un any...

Intervingudes 1.800 plantes
de marihuana a Mataró
Els Mossos d'Esquadra han intervingut 1.800 plantes
de marihuana en una plantació il·legal situada en una
finca rústica de Mataró. A banda d'un delicte contra la
salut pública per tràfic de drogues, els implicats també
seran investigats per defraudació de fluid elèctric, ja
que s'ha comprovat que la instal·lació elèctrica ha estat manipulada.
Fa 5 anys...

L'Ajuntament paga la paga
doble que devia
Un cop aprovats els pressupostos pel 2016,
l'Ajuntament de Mataró farà efectiu el pagament
de la paga doble que devia als seus treballadors.
Amb la nòmina de maig, el consistori pagarà
el 50% de la paga extraordinària de desembre
de 2012, suprimida en virtut del Reial Decret
20/2012. Aquest pagament suposarà liquidar
totalment el deute.

Fa 10 anys...

Verkami: premi a millor
indústria cultural emergent
L'empresa mataronina Verkami, sorgida de la incubadora del TecnoCampus, ha estat guardonada amb el
premi 'Tendències', organitzat pel diari El Mundo. El
projecte mataroní ha estat escollit com a millor indústria cultural emergent. Verkami ofereix un sistema
de finançament a través del crowdfunding per a tota
mena de projectes.
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Horòscops

Passatemps
Passatemps facilitats per amic.cat
22/4/2021

Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc

Mots encreuats
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https://www.crucigrama.org/mots-encreuats.php?groupid=Nivell+1+f%E0cil%3A+Paraules+usuals&Submit=Generar+nou&max_words=15&Activa… 3/3
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1. Plataforma amb quatre potes. 2.
Component de la llar. Grup de persones emparentades que viuen en una
casa i formen una unitat. 3. Oficial al
comandament d'una secció militar.
4. Algú per confiar. Que té amistat.
Utilitzada també com a tractament
afectuós, encara que no hagi veritable amistat. 5. La testa. 6. Afecte
íntim. 7. Dissolució coloidal d'un gas
o vapor en un altre. Per exemple, la
condensació del vapor d'aigua en
l'aire per disminució de la temperatura atmosfèrica. Massa de vapor
a l'atmosfera. 8. Creació. Tot el creat. 9. Habitatge. 10. Via pública. Via
urbana. 11. Concòrdia. Tranquil·litat
i assossec de l'ànim, contraris a la
torbació que produeixen les passions. 12. Hidalgo de noblesa qualificada. 13. Metal valuós de color daurat. 14. nascut dels mateixos pares.
Persona que té els mateixos pares
que una altra. 15. El dia en què estem. El dia present.

Solució:
22/4/2021

Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Et reafirmes sense complexos.
Defenses el teu parer i el que
creus que és teu. Si et deuen
diners fas la reclamació pertinent. Despeses per compres en
productes de bellesa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Penses a millorar l'economia
o en comprar un habitatge.
T'agradaria adquirir més seguretat personal i potser cerques llibres d'autoajuda o els
consells d'un terapeuta.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Et sents més connectat al teu
món interior i a les teves veritables necessitats. Adoptes
una actitud més resilient i implementes activitats com el
ioga o la meditació.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol tens amb Plutó, inclina
que et sentis obligat a prendre
decisions, obligat per les circumstàncies. Tensió amb les
figures d'autoritat, com ara el
pare o un cap.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Temps de mantenir-te al marge i no moure fitxa en allò del
que no estàs segur. Prefereixes
conservar a arriscar. S'activa
un assumpte professional que
donaves per perdut.

Dies de compromisos socials
i familiars que no podràs eludir. Tot i que ho passaràs bé,
també tens necessitat de cercar el teu espai en solitari i no
trigaràs a fer-ho.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Mart a Casa VII pot activar
les relacions socials. Notícies
d'una persona que aspira a ser
la teva parella. Si passes per
problemes, reps el suport d'un
fill o filla.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
S'activa el sector domèstic.
Reformes, decoració i assumptes patrimonials poden estar
a l'ordre del dia. Compte amb
l'excés de feina i portar-te els
problemes a casa.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Pots conèixer una persona que
t'atraurà molt, però sigues curós, no és or tot el que llueix.
Insatisfet amb la teva economia, projectes fer-te amb una
nova font d'ingressos.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots tenir una ensopegada verbal amb una persona de la família política. Cal ser prudent
per no crear més conflicte. Si
ho havies deixat, t'interesses
de nou per l'esport.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Cuida més la salut. T'anirà bé
augmentar les hores de son i
posar límits a persones que no
aporten res. Despeses inesperades, però comptes amb un
ajut per fer-ne front.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Mart a la Casa V inclina a un
augment de l'activitat física. Et
pots sentir més vital. Passes
més temps amb els fills, sobretot si són petits. Pots viure un
amor virtual.
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Anuncis
per
paraules

Inserta el teu
classificat online

Montamos su agencia ma-

o limpieza. Fines de semana.

trimonial en toda Catalunya.

631 656 410

Club Segle XXI .Mataró. Rda.

Trabajo y rentabilidad asegu-

M'ofereixo per realitzar gestions

Repùblica 3.Mataró.Agencia

rados. 688 290 791. Mataró

diverses, compres, petits trans-

Compramos libros, juguetes,

ports, acompanyar gent gran,

comics, cromos, antigüeda-

etc... Cotxe propi. Rigurositat i

des, plumas, puros, objetos

serietat. Tel 667 406 240 (Albert)

religiosos, restos pisos y ca-

Señora busca trabajo para cui-

sas. Pago al momento. José

dado de mayores. disponibili-

Miguel. 679 736 491

dad inmediata. 631 610 772

AMISTATS

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.

Mudanzas

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

Intalacions, reparacions i reformes. Mataró 688 290 791
Pintor Pedro, pintura en general. Precios económicos.

TREBALL
Señora busca trabajo de servicio
doméstico, limpieza de oficinas

Rehabilitación de fachadas.631

y dependienta. Con carnet B de

389 764.

conducir. 640 123 339
Cuidado moyores .niños .limpieza de casas, portales u oficinas

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

tengo experiencia y estoy disponible para empezar a trabajar ya

NECROLOGIQUES
28 d'abril
Manuel Martínez Herrera 83
Antonio Roqué Abril 100
Leonor Giménez Hernández 88
Eugeni Romeu Llanas 83
Manuela Rivas Guerrero 82
Eusebio Tapia Mingorance 64
Montserrat Pujal Illas 91
Julia Ruiz Sánchez 94
Maria Bartra Brando 94
Lorenza López Gordillo 92
Manuel Blanco Álvarez 67
Francisco Fernández Canca 82
27 d'abril
Jaime Burgos Haro 56
Maria Dolors Escudero Sánchez
85

mismo 631 102 534
Busco trabajo cuidado de mayores, limpieza, 604 251 902
Chica responsable con papeles en regla busca trabajo

cabrejunqueras.cat

para cuidar personas mayores
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

2016:
espectacular
calamarsada a
Mataró
Foto: Raquel Barranco.
Font: Perfil de Raquel Barranco
a Twitter.

L'ull mataroní

Majestuós
vista interior de
Santa Maria
Foto: Raki Valle.
Font: Perfil de Raki Valle a Twitter.
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Personal
Santi Carreras

Mira l'entrevista
en vídeo

Can Dimas, més de 100 anys
Bernat López

Els símbols d'una ciutat s'han de cuidar, potenciar i reivindicar. Sota aquesta idea, el periodista
mataroní Santi Carreras va decidir aventurar-se a
escriure un llibre sobre Can Dimas, un dels restaurants per excel·lència de Mataró. Amb més d'un
segle d'història, l'establiment ha acompanyat l'era
moderna de casa nostra, sempre vinculat a la gent
de peu de carrer. "La gent de Can Dimas tenia el
neguit de trobar la data fundacional del restaurant.
No es disposa de cap document que ho acrediti,
però vam creure que era una bona idea editar un
llibre explicant la seva història", relata Carreras.
Les "fonts familiars" dibuixen l'aixecament d'una
"barraca-xiringuito" allà pel 1906, concebuda "per

servir els pescadors que anaven a treballar". "Hi ha
la certesa que Can Dimas va començar a funcionar abans, però el document oficial més antic que
disposem és la instància entrada a l'Ajuntament
el 1921 per demanar tenir accés a aigua potable",
exposa l'autor de l'obra 'Can Dimas, més de 100
anys'. Segons Santi Carreras, Mataró té la necessitat de reivindicar els seus actius. "A la ciutat no
disposem de molts símbols de referència amb
tants anys d'antiguitat. Els que tenim, els hem de
lluir amb orgull. Ja vam perdre l'hotel Suís i els
cinemes històrics", reivindica el periodista. Sens
dubte, l'atribut més característic de Can Dimas
és que, des dels seus inicis, ha fet ciutat; ha estat

Segons Santi Carreras,
Mataró té la necessitat de
reivindicar els seus actius |
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referència. "Can Dimas és el mar, és el passeig
marítim, és les situacions que ha viscut Mataró al
llarg de molts anys", exposa el nostre protagonista.
És precisament aquesta identificació amb el poble mataroní i la seva realitat que la propietat del
restaurant va decidir donar tots els beneficis que
generi el llibre a la Fundació El Maresme, entitat
d'iniciativa social que promou i impulsa la inclusió
social de les persones amb discapacitat. "Aquest
és un projecte que s'ha dut a terme sense pensar
en fer negoci. S'ha fet per ganes i il·lusió", expressa
Santi Carreras. Si voleu gaudir d'una extensa documentació gràfica i històrica sobre Mataró i descobrir algunes receptes mítiques de l'establiment
com el pastís de rap i gambes o el besuc al forn,
podeu acostar-vos a Can Dimas i adquirir el llibre ■

El periodisme d'avui
Conversar amb Santi Carreras, tot un re-

Les mítiques llagostes
Com a mataroní, Can Dimas ha estat sempre
una referència per a Santi Carreras. "De tota la
vida que ho dèiem. Anem a banyar-nos a Can
Dimas. Tothom venia aquí a menjar peix. Era
i segueix sent un punt de proximitat accessible, sense grans pretensions ni luxes; pròxim
al poble", rememora el periodista. Carreras
encara recorda quan, en la seva infantesa,
veia a Dimas anar a buscar llagostes dins del
mar per cuinar-les pels clients. "A diferència
d'altres restaurants, els quals solien tenir les
llagostes en vidrieres, en Dimas les guardava
en una gàbia dins del mar. Quan es feia una
comanda, sortia corrents a buscar la barca
i les anava a buscar. La llagosta passava de
l'aigua salada al plat", afirma. En Santi, com
és lògic, és un dels milers de mataronins que
guarda bons records de Can Dimas. Com ell,
n'hi ha molts. I és que el restaurant ha estat
'la llar' d'infinitat de veïns i veïnes; i també
de personalitats il·lustres. El llibre, de fet,
presenta un seguit de firmes del llibre de signatures amb Kubala, Ramallets, Norma Duval,
Joan Brossa, Tàpies, Ernest Lluch o Miquel
Martí Pol com a comensals de Can Dimas ■

Apunts
El llibre: Can Dimas, més de 100 anys
Autor: Santi Carreras.
Professió: periodista.

ferent del periodisme mataroní, sempre és
una bona oportunitat per parlar del món de
la comunicació. 'Com veus el periodisme,
Santi?', li preguntem. La seva resposta és
simple, gràfica i contundent: "Malament".
"Penso que ara només es juga a l'opinió.
És més econòmic asseure quatre persones
que criden en una tertúlia que treballar per
buscar la notícia de qualitat", lamenta el
nostre protagonista. Carreras veu com "la
informació està cada vegada més blindada
per entitats, organismes i caps de comunicació", alhora que veu amb certa preocupació
com "a una part de les fornades joves els
costa aixecar el cul de l'ordinador i sortir a
treballar al carrer". De la mateixa manera,
l'autor de 'Can Dimas, més de 100 anys' entén que el fet "d'acostumar-nos a disposar
de molta informació de franc" ha devaluat
el periodisme. "Fer bona informació costa
diners i això sembla que aquí no ho acabem
d'entendre", assegura. Mirant cap a temps
passats, en Santi encara recorda el temps
on solia compartir avions amb futbolistes
de Primera Divisió per cobrir-ne l'actualitat. "Ara no tens tracte amb els futbolistes.
Abans hi havia una relació personal, però
això s'ha acabat. Els clubs manen en tot i
dirigeixen cap a on ha d'anar la informació",
reconeix el periodista

■
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