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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Xifres que amaguen vides

Opinió:
Bernat López

d'atur o previsions de creixement. L'expansió

possible – amb xifres – ens allunya de la realitat que els números representen. Si hi ha
un sector que en aquesta època de crisi ha
patit les conseqüències de les restriccions

del coronavirus, sumat al poderós impac-

és el de l'oci nocturn. El reportatge d'aques-

te mediàtic generat per les xarxes socials,

ta setmana tracta sobre com han viscut les

encara ha ampliat més el nostre contacte

discoteques i les sales de concerts de Mataró

amb els números 'freds'. Ens hem acostumat a sentir-los i absorbir-los a totes hores
i a través de múltiples canals. I a vegades,

el seu tancament prolongat des de fa més
d'un any. Sense encara una data de reober-

per com actuem com a societat, sembla que
haguem assolit la immunitat de grup. Ja no

estoicament en un compte enrere que, per
molts, s'ha fet massa etern. El sector dóna

ens afecten ni ens causen impacte. Avui, però,

feina directa i indirecta a 300.000 persones

us volem recordar que darrere de tot negoci

a casa nostra, moltes d'elles joves. Tot i ser

o activitat econòmica s'hi amaguen històries personals. Vides, en definitiva. Sovint,
parlar d'atur de la forma més convencional

un tema incòmode, associat moltes vegades

Des de la gran crisi econòmica del 2007, cada
dia rebem un bombardeig constant de xifres
en forma de milers de milions d'euros, taxes

tura clara, el col·lectiu segueix aguantant

al soroll i als problemes de convivència, no
els podem deixar a l'estacada ■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: LA PLATJA DE MATARÓ
ESTÀ BEN CUIDADA?
SÍ (0%) | NO (100%)
T'AGRADA EL FORMAT DE LES SANTES 2021?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

15 habitatges per lloguer social

Conflicte a la Policia Local

L'Ajuntament de Mataró signa amb la Sareb la cessió
de 15 pisos que es destinaran a habitatge social durant
els pròxims 4 anys.

Una carta anònima d'un agent i la posterior reacció
del sindical de policia torna a posar l'ull sobre la
problemàtica d'efectius i salaris que es viu al cos.
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ILURO | Records

Els fortins
de costa
de Mataró,
un tresor
amagat

Foto antiga: Platja de Mataró
als anys 50. Foto: Javier Nubiola.
Foto actual: Un fortí de costa
actualment. Foto: Bernat López.

Un fortí de costa de Mataró als anys 50
Records: Bernat López

Avui us acostem una fotogra-

hi ha un dels fortins de cos-

bombardeigs enemics rea-

fia possiblement feta en la

ta que encara avui es con-

litzats des del mar per vai-

dècada dels 50. En ella hi po-

xells com el Canarias, que va

dem apreciar dos detalls sig-

serven al litoral de la ciutat.
Construïts durant la Guerra

nificatius. Ens hem de tras-

Civil, els fortins eren utilit-

juny i el 22 de juliol de 1937.

lladar a la platja de Mataró

zats com a punt de guaita

Posteriorment van ser utilit-

de l'època. En primer pla hi

per avisar de les incursions

zats per la Guàrdia Civil per

observem una embarcació

a la comarca del Maresme

vigilar el contraban i, cap als

amb una data d'allò més an-

i a Barcelona i també per a
la defensa davant possibles

anys 50, per alguns emigrants

tiga: 1829. En segon terme

bombardejar Mataró el 8 de

com a refugi improvisat ■

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

Un 62% dels grups musicals són de Mataró i un 16% del Maresme |

Les Santes 2021: més presència
als barris i amb entrades a 1 euro

Consulta la
programació
de Les Santes
2021

Ciutat: Ángela Vázquez

Del 24 al 29 de juliol se ce-

Aposta pel talent local

de Sant Josep i plaça de

lebraran Les Santes 2021,

Un 62% dels grups musicals

l'Ajuntament

una edició que no comptarà
amb actes massius, cercavi-

són de Mataró i un 16% del

les ni correfocs. Serà una fes-

nera l'Ajuntament fa una
aposta pel producte lo-

ta adaptada a la normativa:
amb el públic assegut, reserva

Maresme. D'aquesta ma-

Gegants i foc
Cal destacar que la plaça de
l'Ajuntament acollirà un es-

gent possible s'oferiran més

cal. La programació es repartirà entre els següents
espais: Escola Rocafonda,
Escola Marta Mata, Escola

de 80.000 entrades en la dot-

Josep Montserrat, Escola

zena d'espais que s'habilitaran
per tota la ciutat. Cada en-

Torre
Llauder,
Escola
Valldemia, Parc Central,

trada tindrà un preu d'1 euro

Port de Mataró, Jardins de

mostra de foc amb les quatre

i cada reserva podrà ser d'un

l'Escorxador, Pati del cafè

màxim de 6 entrades.

Nou, Santa Maria, Parròquia

colles de diables de Mataró
juntes ■

d'entrades i control d'aforament. Per arribar al màxim de

pectacle especial de les figures institucionals i una
mostra de balls amb quatre
passis al dia. En comptes de
Gegantada, Les Santes 2021
comptaran amb una mostra
de balls de gegants i amb una
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Tretze llocs de treball per a col·lectius en situació de vulnerabilitat |

Persones en risc d'exclusió per recollir
els residus voluminosos de Mataró
Ciutat: Ángela Vázquez

Des del 7 de juny, l'empre-

innovador que fomenta l'eco-

nou servei municipal, pro-

sa d'inserció social Solidança

nomia circular i social a la ciu-

inicia un nou servei de reco-

tat de Mataró. L'entitat ha es-

posant un nou sistema pilot
amb l'objectiu de potenciar

llida de voluminosos a do-

tat la guanyadora del concurs

al màxim l'economia circular

micili a través d'un model

públic per a la realització del

en els residus voluminosos.
Amb aquest nou model de

13 LLOCS DE TREBALL NOUS
La iniciativa suposarà la creació de tretze llocs de treball
per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social que
formaran part de Solidança Treball EI, S.L. amb contractes d'inserció. Els nous treballadors iniciaran un itinerari
d'inserció amb l'entitat, durant el qual rebran acompanyament tutoritzat i individualitzat amb l'objectiu de
promoure la seva reinserció en el món laboral ■

recollida i gestió s'aconsegueix transformar aquests
residus en recursos a través
de la venda de segona mà a
les botigues de Solidança ■
Els detalls
del nou
contracte de
la brossa
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L'Ajuntament signa la cessió
de 15 pisos per destinar-los
a habitatge social

L'alcalde i
la regidora
d'Habitatge
valoren l'acord

Ciutat: Ángela Vázquez

L'Ajuntament i la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de
la Reestructuració Bancària, la
Sareb, han signat un conveni
per a la cessió temporal de 15
habitatges que es destinaran
a lloguer social. L'acord, amb
una vigència de 4 anys prorrogables anualment, busca
garantir el dret d'accés a l'ha-

L'acord busca garantir el dret d'accés a l'habitatge |

bitatge, mobilitzant habitatge
privat buit i transformar-lo

pisos per atendre les necessi-

a canvi d'aquesta cessió una

en habitatge en règim de llo-

tats d'habitatge de persones

contraprestació fixe mensual

guer social. L'Ajuntament serà

que passin per situacions de

per cadascun dels habitatges

l'encarregat de gestionar els

vulnerabilitat. La Sareb rebrà

inclosos en la cessió ■

Mataró: segona en el
rànquing català de perill
de robatoris a comerços

Baralla a
cops de pal a
Cerdanyola

Ciutat: Ángela Vázquez

Un informe d'UNESPA, associació empresarial que
aglutina les companyies
asseguradores d'Espanya,
situa Mataró com el segon
municipi català on els comerços tenen més possibilitats de patir un robatori. A la
nostra ciutat hi ha quasi un
63% més d'opcions que es

La mitjana robada per episodi delictiu ascendeix als 1.371,57 euros |

produeixi un robatori en un

l'estadística creuant les da-

que hi ha hagut al municipi
amb el total de negocis assegurats. Mataró també es
troba dins del grup capda-

robatoris. Ocupa la posició
número set. La mitjana robada per episodi delictiu a
la capital del Maresme as-

des de mitjana de robatoris

vanter pel que fa al valor dels

cendeix als 1.371,57 euros ■

comerç que en la mitjana de
tot l'estat. UNESPA calcula

10
TOT NOTICIES.indd 10

08/06/2021 12:23:21

57 actuacions i 720.000 euros
per millorar Rocafonda i el Palau

Consulta
el llistat
d'actuacions
que es faran

Ciutat: Ángela Vázquez

Durant el 2021, l'Ajuntament
de Mataró executarà 57 accions a càrrec de diferents serveis municipals per millorar
l'estat actual de Rocafonda i el
Palau. El pla traçat es planteja
com un document viu en el
qual s'aniran incorporant actuacions en un calendari previst
fins al 2023. Per al 2021 aquestes accions a desenvolupar tenen un pressupost superior als
600.000 euros, als quals s'hi
afegiran 120.000 euros més
provinents dels romanents de
l'exercici 2020 ■

Al pla traçat s'hi aniran incorporant actuacions fins al 2023 |

LES ACCIONS CONCRETES
Entre les accions iniciades o previstes aquest any es troben: la reactivació de la Taula
d'Entitats de Rocafonda; el nou butlletí electrònic per a les entitats; el trasllat i millora de
l'equipament de l'Espai Jove Rocafonda a Can Noé; una campanya intensiva de retirada
de vehicles abandonats a la via pública i accions de manteniment i millora a l'espai públic.
També es contemplen, entre d'altres actuacions, l'entrada en funcionament de l'ampliació
del Centre Cívic; la substitució de llumeneres per tecnologia LED; un nou equipament
de petanques; la millora de les pistes poliesportives; la millora dels accessos a la ciutat
per la carretera de Mata i al barri o millora del polígon Mata-Rocafonda ■

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
El sector oblidat
L'oci nocturn de Mataró necessita reobrir. Analitzem les conseqüències
de la pandèmia amb el testimoni directe de la Sala Clap
Text: Bernat López

D

de l'oci nocturn. Sense encara una data

arrere de tot negoci o activitat
econòmica s'hi amaguen histò-

de reobertura clara, el col·lectiu segueix

ries personals. Vides, en defi-

aguantant estoicament en un compte

nitiva. Sovint, parlar d'atur de la forma
més convencional possible – amb xifres

enrere que, per molts, s'ha fet massa

– ens allunya de la realitat que els núme-

nocturn de Mataró aquest any i escaig

ros representen. Si hi ha un sector que

sense activitat, visitem un dels espais

en aquesta època de crisi ha patit les

més emblemàtics de la nit mataronina

conseqüències de les restriccions és el

en els úlitims 20 anys: la Sala Clap.

etern. Per entendre com ha viscut l'oci
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Sense encara una
data de reobertura
clara, el col·lectiu
segueix aguantant
en un compte enrere
que, per molts, s'ha
fet massa etern

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Amb més de 20 anys d'història, el Clap ha

les subvencions aconseguides per l'Associ-

vist trontollar el seu projecte cultural i d'oci

ació de Sales de Concerts de Catalunya, la
sala ha pogut tornar a reobrir oferint con-

per culpa de la pandèmia. Només gràcies a

certs esporàdics al públic. En Jordi Nogué i
en Nil Moyano fa set anys que actuen com
a responsable i programador del Clap. Ells,
millor que ningú, ens relaten com han viscut el darrer any d'aturada gairebé total.
"Vam ser els primers a tancar i serem els
últims en obrir. La veritat és que aturar tota
la nostra activitat ha estat un pal molt dur",
ens reconeixen.
Negoci i salut
No estar autoritzat a treballar no només
suposa un perjudici econòmic que posa
en qüestió la viabilitat del model de negoci del Clap i de qualsevol discoteca; també és un cop dur per la salut mental de
La Sala Clap compta amb més de 20 anys d'història |

tots els treballadors. "Nosaltres estem

➜
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En Jordi Nogué i en Nil Moyano fa set anys que actuen com a responsable i programador del Clap |

acostumats a funcionar en

com a macrodiscoteques;
com un producte d'alcohol

molta gent jove a la planti-

el dia a dia. A treballar de
forma molt dinàmica. Tenim

i festa. No només som això.

una feina que implica pensar

L'oci engloba molts concep-

constantment en fer coses
noves per millorar. Malgrat

tes diferents. Nosaltres, per

pugui treballar, és un problema greu. També comptem amb pares i mares de

exemple, oferim concerts.

família, dins de l'equip de

que hem intentat mantenir-nos actius, aquest any

Impulsem la cultura. El món

seguretat i neteja", ens ex-

de la nit és això i també un

pliquen Jordi Nogué i Nil

aturats passa molta factu-

element que ajuda a con-

Moyano. Segons Moyano,

ra", afirmen Jordi Nogué i Nil

nectar la gent de Mataró",

Moyano. Nogué, responsable

recalca.

lla. I que aquest col·lectiu no

de concreció pel que fa a la

Joves aturats

data de reobertura, política

Una altra de les variables

programador del Clap, "ha
costat molt que les ajudes
arribin" i, quan ho han fet,
han estat "insuficients" per
compensar tot el perjudici

que sí que s'ha adoptat en

que cal tenir en compte dins

causat per la pandèmia. "Al

països com "Gran Bretanya".

del sector de l'oci nocturn

final els impostos i els llo-

"Ens hem sentit abandonats

és la quantitat de perso-

guers els seguim pagant",

per part de l'administració.
És una llàstima que els go-

nes joves que hi treballen;
o bé a jornada completa o

recorda Jordi Nogué. En un

verns i les administracions

bé alternant la feina amb

tivitat, al Clap hi treballa una

locals vegin l'oci nocturn

els seus estudis. "Tenim

plantilla d'unes 25 persones.

de la sala, lamenta la manca

cap de setmana de plena ac-

14
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Nogué, responsable de la sala, lamenta la manca de concreció pel que fa a la data de reobertura |

A això cal sumar-hi tot el

amb discoteques i sales de

a no considerar "l'oci noc-

col·lectiu d'oficines, nete-

concerts enviant un plec

turn només com un proble-

ja, manteniment i reparti-

de condicions que caldria
complir. Des del Clap ens

ma o un sector que genera soroll". "Crem que hem

asseguren que "cada ne-

de treballar tots conjunta-

goci haurà de fer números

ment. Cal que se'ns escolti.

i veure si pot assumir-les".

S'han aportat mil i una pro-

"Si hem de tenir pistes de
ball amb aforament i llocs

postes per reactivar l'oci.

específics on consumir be-

que cada Ajuntament po-

gudes mantenint distàn-

gués cedir un espai a l'aire

cies, doncs ho haurem de
fer. Però aquestes condi-

lliure a les sales i que, fent

plantilla, també en funció de
les limitacions normatives

cions, als locals més pe-

zar esdeveniments assu-

que ens posin", ens detallen

mint nosaltres el cost i res-

els responsables.

tits, són gairebé impossibles de respectar si es vol
generar una activitat via-

Reobertura incerta

ble", revela Jordi Nogué. És

De cara a la possible reobertura del sector, la
Generalitat ha contactat

aquí on el responsable del

si no ho podem fer en espais tancats, que sigui en

dors. Totes aquestes persones són en ERTO des de
l'inici de la pandèmia i des
de la sala encara es desconeix quan podran ser 'rescatades'. "Quan puguem
reobrir, haurem d'analitzar
la situació i mirar si podem
recuperar de cop a tota la

Clap insta les administracions a ser més valentes i

Una, per exemple, seria

torns, poguéssim organit-

pectant totes les mesures.
Necessitem reactivar-nos;

espais oberts", reivindica
Nogué

■
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Context de futur

La Generalitat ha contactat amb discoteques i sales de concerts enviant un plec de condicions que caldria complir |

Les últimes informacions apunten que

o fins a les 3 en el cas dels territoris que

Catalunya podria decidir aviat que reobre

hagin assolit l'anomenada "nova normali-

l'oci nocturn fins a les 2 de la matinada.
Els acords signats a nivell estatal dicta-

tat": estar per sota dels 25 casos per cada

minen que les comunitats autònomes on

un aforament màxim del 50% a l'interior

la incidència de la Covid-19 sigui baixa,

dels locals, on les taules podran ser de

per sota de 50 casos per 100.000 habitants en 14 dies, podran adoptar aquesta

fins a 6 persones. A l'exterior no hi haurà
límit d'aforament i les taules seran d'un
màxim de 10 persones. Una qüestió important és que el consum s'ha de fer asseguts a les taules, per evitar moviment
de clients sense mascareta. També s'ha

mesura. En el cas de les comunitats on
el risc sigui mitjà (per sota de 150 casos
per cada 100 mil habitants), com és el cas
de Catalunya, el Consell Interterritorial
de Salut determina que la decisió queda
en mans dels governs autonòmics. Ara,
segons l'acord, és decisió del govern de

100.000 habitants en 14 dies. Es permetrà

acordat que els bars i restaurants puguin obrir fins a la 1 de la matinada. Totes

la Generalitat permetre reobrir els es-

les actualitzacions acordades en el marc
del Consell Interterritorial de Salut seran

tabliments d'oci nocturn. El pla aprovat

d'obligat compliment a totes les auto-

permet obrir l'oci nocturn de les comuni-

nomies d'Espanya fins que el 70% de la
població estigui immunitzada ■

tats de nivell 1 fins a les 2 de la matinada,
16
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Mataró necessita reobrir

Les discoteques hauran d'analitzar si les condicions que els hi imposen els permeten aixecar la persiana |

Malgrat que el conseller de Salut, Josep

i estem preparats per les que ens facin.

Maria Argimon, ha avançat que l'oci noc-

Les adaptarem. L'únic que volem és obrir

turn podria tornar "aviat" a funcionar amb

i començar a treballar", reitera. De la ma-

certa normalitat, totes les sales de la ciutat

teixa manera, Puigdollers reconeix que hi

encara esperen resolucions concretes. Les

ha molts companys i companyes del sec-

discoteques de Mataró hauran de, cas per

tor que no poden sostenir més la situació

cas, analitzar si les condicions que els hi

actual. "Sí que sé que hi ha alguns negocis

imposen els permeten aixecar la persiana
amb viabilitat. En declaracions a Mataró

que estan en una situació molt límit. Per
tant, o es comença a caminar ja o segu-

Audiovisual, el portaveu de l'Associació

rament sí que cauran. És molt temps que

de Locals d'Oci Nocturn de Mataró, Txema

portem tancats. Per molt que hi hagi ha-

Puigdollers, s'expressa en aquest sentit:

gut ajudes, aquestes ajudes s'han de tor-

"Necessitem començar a treballar, siguin
quines siguin les restriccions. Hi estem

nar", recorda el portaveu. "Començarem
amb deute, per la gent que ha hagut de

completament d'acord. Hem après des

demanar ajudes per seguir. Ara que ja les

del principi que la nostra activitat havia
d'estar molt regulada, perquè se centra

hem demanat intentem aguantar fins a

en tenir i generar contactes entre perso-

dèficit. Uns diners que s'han demanat per

nes conegudes i desconegudes. Però ara
necessitem treballar", exposa. "Hem fet
moltes propostes per part de l'Associa-

poder subsistir. La situació és molt crítica", afegeix. Tal com dèiem a l'inici, darrere de tot negoci o activitat econòmica

ció d'Oci Nocturn. Propostes de sistemes

s'hi amaguen històries personals. Vides

de treball, de sectoritzar les pistes, de

que en definitiva necessiten recuperar

taules, cadires, mascaretes, vigilants...

la normalitat

començar, però ja comencem amb aquest

■
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Instants
Cerdanyola en blanc i negre

Gaudeix del
reportatge sobre
Cerdanyola

Moments viscuts a peu de carrer
al barri de Cerdanyola durant les
dècades dels 50, els 60 i els 70
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Instants que han quedat
marcats com a part de la
cultura popular del barri
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Espor
Gaudeix de
les millors
imatges del
partit

FUTBOL

El Mataró diu
adéu a l'ascens
de categoria (0-0)
El CE Mataró tornarà a jugar a Primera Catalana la
temporada vinent. La gran
trajectòria de l'equip groci-negre en les últimes jor-

La gran trajectòria de l'equip en les últimes jornades no ha estat suficient |

nades no ha estat suficient
per copsar la primera plaça
de la classificació i optar a

amb l'esperança de conti-

mentalment pels resultats

nuar amb la seva particular

que ens deixaven sense pos-

pujar a Tercera Divisió. El tri-

escalada. No tenir objectius

sibilitats d'ascens", destaca-

omf de la Guineueta contra
el Sant Cugat va deixar els

clars i la forta pluja que va

va Ito Palanco, segon entre-

caure durant la segona mei-

nador groc-i-negre. L'empat

homes de Raúl Monroy sen-

tat van limitar molt l'espec-

se opcions matemàtiques

tacle vist al camp (0-0).

contra Les Franqueses deixa el Mataró quart amb 28

abans d'enfrontar-se a Les
Franqueses. Això va pesar

punts, els mateixos que el

Cop mental

seu últim rival, ara tercer.

una mica a tots dos equips,

"Els dos equips vam sor-

Sant Cugat (31) i Guineueta

ja que encaraven el matx

tir al terreny de joc tocats

(34) lideren la classificació ■
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orts
Al llarg de les jornades, els nedadors i nedadores del CN Mataró no van parar de desfilar pel podi |

campió d'Espanya a la pis-

no van parar de desfilar pel

El CN Mataró,
campió
d'Espanya
de natació
adaptada

cina del CN Lloret. A banda

podi, guanyant múltiples pro-

d'entrenar com els millors, el
el sentiment de grup. A Lloret,

ves individuals i relleus. Ariel
Schrenk, en un estat molt fi
de forma, va batre el rècord

aquesta confiança genera-

d'Espanya en la prova dels

da entre tots, va ajudar el

200 estils, a banda de pro-

CN Mataró a retallar segons
al cronòmetre i a establir-se
novament com la millor for-

clamar-se campió d'Espa-

Un equip irrepetible. Només

mació de natació adaptada

50 esquena; Daniel Ferrer,

d'aquesta manera es pot de-

del país.

medalla de bronze en els 150

NATACIÓ

gran actiu d'aquest equip és

estils; i Berta Garcia bronze

finir la trajectòria assolida per
l'equip de natació adaptada
del CN Mataró. Per tercer any
consecutiu, el club ha tocat el
cel nacional, proclamant-se

nya en 100 i 400 lliures. Ana
Sabariego, campiona en els

Copsant els podis
Al llarg de les jornades de
competició, els nedadors i
nedadores del CN Mataró

en els 200 lliures i en els 200
braça també van brillar amb
llum pròpia obtenint grans
resultats ■
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HOQUEI

La darrera oportunitat:
el CH Mataró vol ser d'OK Lliga

Aleix
Castellsaguer
valora l'estat
de forma de
l'equip

L'equip femení del CH Mataró
es jugarà l'ascens a l'OK Lliga
en un darrer play-off definitiu
contra el CP Vilanova. La lluita
per pujar comença el pròxim
cap de setmana amb el primer
duel d'una sèrie al millor de
tres i amb avantatge de pista pel Mataró. L'equip d'Aleix
Castellseguer va desaprofitar
la primera oportunitat de pujar,
cedint en l'eliminatòria prèvia
contra el Voltregà 'B'. Semblava
que les opcions d'ascendir es
trencaven, però una derrota
del Vilanova contra el Palau de
Plegamans ofereix un nou escenari a les groc-i-negres ■

FUTBOL SALA

La lluita per pujar comença el pròxim cap de setmana | David Valiente

El Burela de Sito Riera,
a un pas de salvar-se

Les
declaracions
de Sito Riera

El Burela, club dirigit pel mataroní Sito Riera i que competeix a la LNFS, màxima categoria de futbol sala estatal, és a
un sol triomf de salvar-se. Els
gallecs van acabar la lliga en
posició de promoció de permanència i en el primer partit
de l'eliminatòria van assaltar
la pista del Ejido (2-3), equip
que va privar el Futsal Aliança
Mataró de pujar a Segona l'any
passat. En cas de guanyar divendres a casa, Riera certificaria la salvació de l'equip ■

En cas de guanyar divendres a casa, Riera certificaria la salvació |
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HANDBOL

Vuitens i
encadenant
victòries
El Joventut Mataró masculí tanca la seva temporada a
la Primera Estatal ocupant la
vuitena plaça de la taula, posició central de la classifica-

competició, encadenant qua-

(23-27), el Sant Joan Despí (31-

ció. El bloc groc-i-negre ha

tre triomfs seguits contra i el

29) i l'OAR Gràcia Sabadell

quallat un gran últim mes de

Banyoles (24-23), el Granollers

(30-35)

classificació pels campio-

per tres equips femenins de

i el Júnior competiran amb

nats d'Espanya aconseguida

formació. L'Infantil, el Cadet

els millors clubs del país

amb el Cassà. El CER L'Escala

or i plata, respectivament.

Arnau Pons (CN Mataró)

i el CTT Borges van guanyar

En el capítol individual,

també va obtenir el bronze ■

■

BÀSQUET

Un tres de tres
històric per la
UE Mataró
La UE Mataró ha fet una
molt bona temporada en
totes les seves categories.
Els sèniors han assolit objectius ambiciosos, però la
base no s'ha quedat enrere. Mostra d'això és la triple
■

TENNIS TAULA

Bronze pel
CN Mataró al
campionat de
Catalunya
L'equip absolut de tennis taula del CN Mataró ha
aconseguit pujar al podi del
campionat de Catalunya. El
Mataró va compartir bronze
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Mataronins
Singulars
Manuel Cusachs: transformant pedra en caràcter
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un espai
de biografies sobre mataronins destacats
En Manuel Cusachs és un escultor dels de pedra
picada. La seva aurèola de gran artista no ha estat,
com diria el seu amic Josep Pla, una fama de volada
gallinàcia, sinó que ha esdevingut universal. Entre
altres llocs ha exposat a Boston (1987), a Estrasburg
(1988) i a Roma (1988). La seva obra està dispersa
i és reconeguda arreu del món. Per aquest motiu,
el 2001, la Generalitat de Catalunya li va atorgar la
Creu de Sant Jordi, una distinció que sols la reben
aquelles personalitats que, pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa
de la seva identitat. Un servidor, quan encara era un
nen de cinc o sis anys, va tenir la fortuna de poder
conèixer a aquest escultor, tant en la seva vessant
humana com en la d'incipient artista. La impressió
que em va produir la forta personalitat d'aquell artista
es veu que va ser tan impactant que, segons diuen,
cada cop que algun adult em preguntava què m'agradaria ser quan fos gran, jo, a diferència de moltes
altres criatures que responien futbolista, bomber o
policia, els contestava: o bé metge o escultor, com

El 2001, la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi |

en Manuel Cusachs. En aquella època en Cusachs
no devia sobrepassar els vint anys. Malgrat això,
jo el veia com una persona gran. Era el promès
de la Maria Teresa Colomer, la senyoreta que junt
amb les seves germanes Montserrat i Elisa em
van ensenyar a llegir, a escriure i les quatre regles
elementals de l'aritmètica. Tenien una quarta germana, la Fina, que era més jove que elles. La Fina
era aproximadament de la meva edat i, per tant,
no ens ensenyava. De la Fina recordo, amb molta
gratitud, que cada vegada que alguna de les seves
germanes m'enviava castigat al quartet de sota
l'escala, a causa d'alguna entremaliadura, venia a
fer-me companyia i d'amagatotis jugàvem a l'oca
o al parxís. Com us he dit, la Maria Teresa, la meva
Mestra tites, era la xicota de l'escultor Cusachs i
una de les quatre filles del senyor Jaume Colomer
i Martori, un popular professor mataroní que havia
muntat una acadèmia domèstica al seu domicili
particular. Una casa de cos situada al nº8 del carrer
d'Argüelles. El pare, a les golfes, hi tenia instal·lada
una acadèmia on hi ensenyava comerç, comptabilitat, teneduria de llibres i mecanografia a molts joves
mataronins. Les seves tres filles grans, al menjador
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La seva obra està dispersa i és reconeguda arreu del món |

de la llar i als estius, sota una esplèndida parra
que hi havia al pati, impartien les beceroles a gran
part de la mainada de les rodalies. En una petita
estança annexa a la cuina, el joveníssim escultor
Cusachs, primer com a promès de la Maria Teresa
i aviat com a marit de la mateixa, hi va instal·lar el
seu primer talleret. En Manel Cusachs i la Teresa
Colomer aviat es van traslladar a viure al carrer de
Lepanto, on hi van muntar el seu nou estudi d'escultura i on hi van néixer els seus cinc fills. Anys
després, quan ja era un escultor de molta nomenada, va instal·lar el seu taller a la veïna població
d'Órrius, a tocar de les pedreres de granit, un dels
materials preferits del reconegut artista. Dels anys
que vaig ser alumne de cal senyor Colomer al carrer d'Argüelles, recordo una anècdota amb el jove
Manuel Cusachs que no puc deixar d'explicar. Un
servidor estava elaborant un quadern d'estiu que
a començaments d'octubre havia de presentar al
col·legi. Calia escriure un breu redactat sobre un
episodi de la Història Sagrada i què aquest anés
acompanyat d'una petita il·lustració. Jo no sabia
com fer-ho. Vaig demanar consell a en Cusachs.
Ell, ràpid com una centella, em va dir: parla d'en
Samsó i dibuixa una cosa així. Va agafar un paper
i amb menys d'una dotzena de ratlles em va fer
un esbós on es veien les molsudes espatlles del
gegantí personatge bíblic abraçant i enderrocant
dues grans columnes dòriques; evidentment les
del temple. Degut a la inconsciència pròpia d'un
vailet de tan pocs anys no se'm va ocórrer guardar
aquell petit esbós. Me n'he penedit moltes vegades.

Això sí, el vaig calcar tant bé com vaig poder i emmarcat dins d'un requadre el vaig plantificar al mig
de la meva redacció, suposo que farcida de faltes
d'ortografia.La redacció va passar desapercebuda, però la il·lustració va causar impacte a l'hermano Marcel·lí, el marista encarregat de la meva
educació. De sobresalientes al col·legi no recordo
que me n'hagin posat mai cap. Però si alguna vegada me n'havia caigut algun segur que va ser a
causa d'aquell treball d'Història Sagrada vilment
afusellat d'un esbós d'en Manuel Cusachs i Xivillé.
Actualment, per sort, a Mataró en diferents indrets
emblemàtics de la ciutat podem gaudir de moltes
escultures d'aquest reconegut artista. Entre altres
l'anomenada Mataró, un impactant monument de
bronze i pedra, fet el 1992, que presideix la plaça
de l'Ajuntament. L'estàtua és de bronze i mesura
més de dos metres alçada. És una al·legoria de
Mataró: una noia que amb els braços alçats i el
cabell voleiant al vent està mirant el cel. Amb una
mà aguanta una bandera i en l'altra un ram de mata,
un dels símbols de la nostra ciutat. El pedestal,
que és de granit, hi té gravat el poema de Josep
Punsola que porta el nom de la nostra ciutat. La
model de l'estàtua no és altra que una de les filles
de l'escultor ■ ■ ■

➜

Per continuar
llegint la biografia,
escaneja el codi QR
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Dinàmics

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Un neoprè enemic del petroli per
fer sostenibles els esports aquàtics
Dinàmics: Bernat López

En els darrers dies, Mataró ha

La incubadora Reimagine

i accés a oportunitats de

presentat Reimagine Textile,

Textile ofereix sis palanques

finançament.

el primer espai d'incubació

de creixement: instal·lacions

i FabLAB per al sector tèx-

equipades amb les tecno-

Nucli d'innovació

til a Catalunya. El projec-

logies necessàries per a les

Una de les start-ups situada

te, situat al TecnoCampus,

joves empreses del sector;

a la nova incubadora tèxtil

posa a disposició d'empre-

mentoring

especialitzat;

de la ciutat és Newex, pro-

nedors, start-ups i empreses

formació en factors claus

jecte que busca revolucio-

del sector tèxtil unes noves

per al sector en el segle XXI

nar el mercat dels neoprens.

instal·lacions d'incubació i

com la transformació digital

El neoprè és un dels mate-

un Laboratori de Fabricació i

i verda; networking i conne-

rials més contaminants del

Prototipatge Tèxtil (FabLAB),

xions en l'ecosistema d'in-

planeta, ja que està fet a

per a la generació de noves

novació tèxtil tant a nivell

base de petroli. De la ma-

empreses i test de nous mo-

teixa manera, és un dels ar-

dels de negoci i prototipatge

nacional com internacional; presència als mitjans

de productes innovadors.

de comunicació rellevants

pràctica de qualsevol esport

ticles més utilitzats per la
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Newex vol
revolucionar
el mercat
dels neoprens
tenint cura
del Planeta

aquàtic, com per exemple el
barranquisme o el surf. Què
ha fet Newex? Doncs crear
el primer neoprè sostenible
teixit amb cautxú vegetal.
"La nostra metodologia de
treball és totalment sostenible. Fabricant el producte
d'aquesta manera reduïm
en un 90% les emissions de
CO2 en tot el procés", explica Alex Cerón, fundador de
l'empresa. Cerón practica
barranquisme i va entendre
que era important impulsar un prototip de neoprè
que ajudés a conservar el
mateix planeta on ell gau-

Newex ha dissenyat un neoprè fet amb cautxú vegetal |

per fer yoga. D'aquesta ma-

assolit el seu objectiu. Els

nera, tot el material utilitzat sempre té una segona

impulsors del projecte han

ques i rius. La sostenibilitat
de Newex, però, no acaba

vida, fet que ajuda a po-

oprè orgànic i sostenible

aquí. La start-up aposta per

tenciar la conservació del

una economia totalment

medi ambient. L'equip de

circular, reciclant els neoprens que ja no s'utilitzen
i convertint-los en catifes

Newex ha hagut "d'investigar molt durant molt de
temps", però finalment ha

també és aplicable a d'altres articles de moda. Qui
sap si en un futur podrem
vestir-nos amb roba totalment reciclable... ■

deix saltant i escalant ro-

comprovat com el seu ne-
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Bellesa i benestar
Microcorrents desde casa:
la revolució de la tecnobellesa
Salut: Bernat López

Has sentit parlar de l'elec·
troestimulació o l'ús de
microcorrents? Aquesta
tècnica s'ha convertit en
un dels tractaments més

Les microcorrents es pot
emmarcar dins del món
del 'fitness facial', cate·
goria que ha convertit la

tecnologia al servei de la be·
llesa, i el Bear de Foreo és el
màxim exponent d'aquesta
evolució.

firma sueca Foreo en una
En què consisteix?

gurs en l'actualitat per mi·

marca reconeguda arreu.
L'electroestimulació
és

llorar l'aspecte de la cara.

una prova de l'avenç de la

ligent de microcorrents que

demandats, efectius i se·

El Bear és un dispositiu intel·
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r

treballa amb les Pulsacions

cap al múscul, mitjançant el

els processos que ja realitza

T-Sonic. Aquestes pulsaci·

naturalment la nostra pell.

ons estan patentades per

contacte de les dues esfe·
res de l'aparell amb la pell.

generar un efecte antiedat

D'aquesta manera, s'afa·

Quins són els resultats?

molt més potent i per re·

vorirà la creació de nou col·

En només 60 dies, els efec·

definir els trets facials. Però

lagen i elastina, procés que

tes a la cara són més que

no només això. Treballen

té com a resultat una super·

evidents: s'incrementa la llu·

també la lluminositat i les

fície més ferma i elevada,

minositat de la pell, millora

línies d'expressió per acon·

acompanyada d'un efecte

la textura, s'esvaeixen les

seguir un rostre perfecte.

lífting no invasiu. Per altra

línies d'expressió, es definei·

banda, a més d'incremen·

xen els trets i es rejoveneix i

Què es necessita?
La clau per aconseguir una

tar l'estimulació i creació de

eleva la cara. El tractament

col·lagen i elastina, s'acon·

comença aplicant-se un cop

pell més ferma és el col·

segueix incrementar l'ATP,

al dia cinc vegades a la set·

lagen. Per això, el tractament

el trifosfat d'adenosina. Per

mana durant els primers 60

requereix un gel conductor

tant, no només treballem el

dies, per després mantenir

que condueixi les micro·

nostre rostre per fora; també

els resultats un ús de dos

corrents del dispositiu Bear

per dins, ajudant a millorar

o tres cops a la setmana ■
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El grafè: la substància creada amb
nanotecnologia que la teva pell necessita
Salut: Bernat López

És molt possible que la
paraula 'grafè' et sigui

Graphenano Medical Care

totalment desconeguda.

que aquest nou mate·
rial es pot convertir en
el millor aliat per la teva

Si és el cas, t'anunciem

pell. L'empresa espanyola

al que introdueix el grafè
en diferents àmbits de la

Cicatritzant cutani
D'altra banda, utilitzant sempre Biograph com
a punt de partida, Graphenano Medical Care ha
desenvolupat un cicatritzant cutani, BiographSkin, capaç de reduir considerablement el temps
de cicatrització de les ferides. Tenint en compte
les propietats bacteriostàtiques de Biograph i el
seu efecte protector davant de determinats virus,
en el context de l'emergència condicionada per
la pandèmia s'estan realitzant estudis sobre la
capacitat virucida d'aquests productes contra el
coronavirus. S'investiguen els seus possibles usos
en aplicacions sanitàries i material de protecció
com els EPIs ■

ha aconseguit convertir-se
en la primera firma mundi·

medicina i la cosmètica.
Aquesta substància, el ma·
terial més fort que existeix
compost per carboni pur
i gairebé transparent, té
importants beneficis a ni·
vell estètic i dermatològic.
Graphenano Medical Care,
referent mundial en el sec·
tor de la nanotecnologia,
ha aconseguit patentar un
derivat del grafè capaç, en·
tre altres aplicacions, de
reduir considerablement el
temps de cicatrització de
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les ferides. Després d'un

últi·
que

genotoxicitat i mutageni·

intens treball de recerca i

Fruit
d'aquesta
ma investigació,

desenvolupament de qua·

Graphenano Medical Care

tes a terme per laboratoris

tre anys s'ha assolit que

ha desenvolupat des de
la seva propia fundació
l'any 2016, s'ha paten·
tat Biograph, un derivat
del grafè altament bio·

externs certificats. A més,

compatible i segur, sense

tra pell

el grafè pugui començar
a utilitzar-se en tracta·
ments mèdics i dermato·
lògics gràcies a les seves
característiques úniques.

citat, segons proves du·

s'ha mostrat molt eficaç
en diferents camps de la
cosmètica i per aconseguir
un bon aspecte de la nos·
■
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Un rentat de cabell revolucionari:
no desaprofita ni una gota d'aigua
Salut: Bernat López

Si ets una persona conscien·

De què es tracta?

i es dipositin en el cabell. Els

ciada amb la sostenibilitat del

En què consisteix aquest

productes es micronitzen en

nostre planeta i que et preo·

trencador dispositiu? Doncs

el raig d'aigua i així s'absor·

cupes cada vegada que vas a

se sosté en tres pilars fona·

la perruqueria i veus la quanti·

mentals. En primer lloc es

tat d'aigua que es malgasta en

compon de la plataforma

beixen millor i s'aclareixen
ràpidament. Per acabar, el
dispositiu compta amb un

cada rentat de cabell, tenim
una gran notícia per anunci·

Water Saver, instrument que

panell adjunt que proporci·

fa servir dos litres d'aigua

ona als perruquers un histo·

ar-te. La firma L'Oréal ha pre·

per minut, en comparació

rial dels tractaments, a més

sentat un dispositiu revoluci·

amb l'estàndard domèstic

de registrar la reducció d'ai·

onari que redueix el consum

de vuit litres. I ho fa sen·

gua, energia i cost. Algunes

d'aigua en més d'un 80% du·

se que es noti diferència

perruqueries de Nova York ja

rant el procés d'esbandida. Es

de pressió. D'altra banda,

estan fent els seus primers

diu L'Oréal Water Saver i el ge·

passos amb L'Oréal Water

d'innovació mediambiental

L'Oréal Water Saver inclou
una tecnologia patentada,
el Cloud Cleansing, que fa
que el xampú, l'acondicio·

Gjosa.

nador i la mascareta flueixin

gant cosmètic l'ha desenvo·
lupat al costat de l'empresa

Saver. Des de L'Oréal apun·
ten que el llançament global
del producte es farà entre
2021 i 2022 ■
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NO T'AGRADEN:
· les arrugues d'expressió
· potes de gall
· codi de barres...
· hidrata pell amb vitamines

TRUCAN'S

REALITZAT PER: ODONTÒLOGIA IRINA RABINAD MANRESA
Nº COEC: 7814
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Els millors tractaments estètics, a IMMAT
tractament i regala't bellesa.

provocant arrugues per la pèr·
dua d'aigua. Ideal per reposar

Botox (15 minuts)

volums en pòmuls, contorn

El mètode més efi caç per es·

i comissura de llavis, solcs...

borrar les arrugues d'expres·
sió. Resultats visibles en dos
o tres dies sense modifi car la
Ferrer Els millors tractaments

els reabsorbibles que funci·
onen tensant la pell i provo·

estètics, a IMMAT Bòtox, àcid

cant la producció de col·lagen

hialurònic, fils tensors...

propi. Ideal per a elevar i re·

teva expressió natural. Daniel

A l'IMMAT-Institut Mèdic

Fils tensors (45 minuts)
El lífting sense cirurgia. Són

Estètic Mataró ofereixen di·

afi rmar les galtes, el coll o

ferents tractaments en medi·

Àcid hialurònic (45 minuts)

contorn d'ulls. Mesoteràpia

cina estètica facial. Informa't

Substància natural del nos·

i vitamines Il·lumina la teva

de les diferents possibili·
tats, dels efectes de cada

tre organisme que amb el

pell retornant la hidratació

pas del temps va disminuint

perduda ■
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Mascotes
El correcà de l'Havana
se situarà a Sant Simó

Gaudeix
del reportatge en
vídeo

Mascotes: Bernat López

El parc de Sant Simó serà

de construir a la Plaça de la

deien que el correcà havia de

l'emplaçament definitiu del

Llibertat, però l'Ajuntament

quedar inaugurat al juliol, el

correcà de l'Havana. En un
inici, l'equipament s'havia

de Mataró ha reconsiderat
el projecte per les queixes

canvi d'ubicació endarrerirà

dels propietaris de l'entorn

nova licitació del projecte, fet

i de dos centres educatius:
cola bressol Els Menuts. Una

que impossibilita que el nou
espai per a gossos sigui una
realitat fins d'aquí a mig any.

de les possibilitats que inclou

L'opció de Sant Simó no acaba

l'actuació és rebaixar el vo-

de satisfer les demandes dels

lum de trànsit i aprofitar les
obres per fer una rotonda a

impulsors del correcà, projec-

la N-II, a l'altura del Camí Ral.

una iniciativa popular de la

Malgrat que els plans inicials

ciutadania. Estar allunyat del

l'escola Montserrat Solà i l'es-

el procés. Cal preparar una

te que es va iniciar mitjançant
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La Plaça de
la Llibertat
ha quedat
descartada
per les queixes
generades

nucli urbà i el fet que el parc

Duplicar els correcans

la xifra actual d'equipaments

de Sant Simó sigui, segons

Des d'ara i fins al 2023, Mataró

diuen, un lloc de pernocta de

hauria d'inaugurar fins a qua-

per a gossos: passar de quatre a vuit. Deixant de banda

persones sense llar, conver-

tre correcans més. Durant

del nou correcà de Sant Simó,

teix la ubicació escollida en

l'actual mandat, la previsió del

cal escollir ubicació per a tres

poc atractiva.

govern municipal és duplicar

equipaments més. S'obre ara
un procés de contacte amb

Iluro amb
la teva
mascota!
Blat

les associacions, entitats i
consells territorials per calcular quines zones de la ciutat
compten amb un gruix major de gossos censats. Un cop
s'analitzin les dades, caldrà
triar el lloc definitiu ■

Foto: Estefania
Torres.
Envia un correu a
info@revistailuro.com
amb la fotograf ia de
la teva mascota i un
cop al mes la publicarem a la revista!
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Tips per a crear zones d'ombra al jardí o terrassa
Llar: Eva Remolina - amic.cat

A tots ens agrada gaudir dels

disponibles així com el pres-

cert temps. La instal·lació de

primers raigs de sol que apa-

supost del qual disposem.

les pèrgoles segurament re-

reixen després de l'hivern. No

Parasols: n'hi ha de moltes

obstant això, quan la calor es

formes i colors: semicircu-

querirà un especialista (depenent del model triat).

fa sufocant, protegir-se del

lars, quadrats, rodons, amb

Tendals: existeixen també de

sol es fa necessari per a pro-

rodes, amb base o sense ella.

molts teixits i sistemes (fixos

tegir-se dels raigs nocius del

Són l'opció més econòmica i

o de braços articulats), i tam-

sol i les seves conseqüències.

la més pràctica quan tenim

bé poden fer-se a la mida que

Per tant, buscar una ombra

poc espai, perquè després és

necessitem, tot i que si triem

on poder acollir-nos ens farà

fàcil recollir-los i guardar-los

les mides estàndars, seran

els dies de calor més supor-

més econòmics. L'avantatge

l'ambient. Sens dubte l'op-

en qualsevol armari. A més
es poden canviar de posició
i orientar-se fàcilment.

ció més ecològica és apro-

Pèrgoles: el món de les pèr-

Tendals vela: s'han posat

fitar algun arbre ja existent

goles és molt variat i poden

molt de moda en els últims

o plantar alguns, però això

fabricar-se a mida i d'una

anys. Són una solució molt

no sempre és possible, per
la qual cosa haurem d'optar

multitud de materials (PVC,
alumini, fusta o d'obra). Les

pràctica i també barata. Es

per altres sistemes. Abans

de fusta són molt càlides i bo-

den superposar-se més d'un

de comernçar la instal·lació,

niques, però és cert que re-

en cas que requerim cobrir un

haurem de valorar l'ús que

queriran major manteniment

major espai. La instal·lació és

donarem a l'espai, els metres

(escatat i envernissat) cada

senzilla i la pot fer qualsevol ■

tables i ajudarà a refrescar

és que poden recollir-se en el
moment de no utilitzar-los.

troben en molts colors i po-
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La Màquina
del temps

11/06/2020

11/06/2016

11/06/2011

Fa un any...

19 ocupacions evitades
des de l'inici d'any
Entre gener i maig de 2020 s'han resolt o evitat 19 ocupacions a la ciutat, un 50% més que de gener a maig
de 2019, quan es van resoldre o evitar 13 ocupacions.
La Policia Local, i en concret la Unitat de Convivència i
Civisme, ha dut a terme en aquests primers sis mesos
d'any un total de 97 actuacions. Les ocupacions, però,
segueixen sent un greu problema a Mataró.
Fa 5 anys...

El Consorci s'estalvia
la paga que deu
El Consorci Sanitari del Maresme guanya el
judici i no haurà de pagar als treballadors de
l'Hospital de Mataró la part de la paga de Nadal
meritada que els deu des del 2012. Així ho dicta
la sentència del jutge, que dóna la raó al CSdM,
que va al·legar que "no podia pagar" perquè no
disposava dels diners. El jutge argumenta que
"per efectuar el pagament, l'ens no pot tenir
dèficit".
Fa 10 anys...

Bytemaster s'instal·la
al TecnoCampus
L'empresa més gran en la història del TecnoCampus.
Això suposa l'arribada de Bytemaster a les instal·lacions
de la universitat. Es tracta d'una empresa del sector
informàtic que compta amb 60 treballadors i que factura un total de 5 milions d'euros anuals. Bytemaster ha
traslladat a Mataró la seu central de la seva activitat.
Fins ara estava situada a l'edifici Nexus de Pedralbes,
a Barcelona.
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Horòscops

Passatemps
Passatemps facilitats per amic.cat

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

Mots encreuats
15

9

6
8
11

14
2
https://www.crucigrama.org/mots-encreuats.php?groupid=Nivell+1+f%E0cil%3A+Paraules+usuals&Submit=Generar+nou&max_words=15&Activa… 3/3

13

3

12

4
1

7

5D

1. Temps que va passar. Abans de
l'ara. 2. Indecisió de l'ànim davant
diverses possibilitats o sobre un fet,
creença o notícia. Vacil·lació. 3. Base
de la cama. 4. Dama. 5. Moneda corrent. 6. Àrea, pla despoblat. 7. Dotze
mesos. 8. Quadrúpede solípede.
Nom comú d'un mamífer ungulat
gran, fort, amb àmplies crineres i
llarga cua, les potes presenten un
únic dit, amb una ampla peülla, és
domesticable i útil a l'home (Equus
caballus). 9. Aula, tipus. 10. Període
de 24 hores. 11. Ordenació cronològica, estat atmosfèric. 12. Líquid,
generalment de color vermell, que
circula per les artèries i venes del
cos dels animals. 13. Via pública. Via urbana. 14. Cub petit amb
punts, cada cara té una quantitat
de punts diferents als altres, s'utilitza generalment en jocs. D'donar.
15. Existència.
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Solució:
Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc

Dificultat: Extrema
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Autocontrol, és la paraula clau.
L'oposició Mart Plutó demana
que utilitzis l'energia de forma controlada. El silenci serà
bon aliat. Milloren les relacions
familiars.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Venus al teu signe pot fer que
et sentis més tranquil i que tinguis un encant especial pels
altres. Bon moment pels canvis d'imatge o per fer alguna
inversió financera.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus a casa III et dóna un plus
de tranquil·litat. Et pots trobar
mentalment més serè i amb
més ganes de relacionar-te.
Augmenten els passejos i algun viatge de plaer.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Possible tensió al sector laboral
i et planteges cercar una altra
feina. Venus a Casa XII inclina
als amors ocults. Pots cercar
informació a les xarxes sobre
una exparella.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Període més tranquil pel que
fa al sector professional amb
l'ajut d'un superior. Una persona
que t'atrau et correspon, però
heu de dialogar més abans de
passar a l'acció.

L'amor pot estar darrere d'una
pantalla, però tard o d'hora tocarà deixar de procrastinar i
passar al pla físic. Si hi havia
tensió amb un fill o filla, ve una
millor etapa.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Venus per la Casa VII, propicia
resoldre assumptes pendents
amb la parella. Si no en tens,
una persona amb la qual hi ha
una forta atracció mútua, té
intencions serioses.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si vols alliberar-te del passat,
has de fer-te responsable de
les teves decisions amb totes
les conseqüències. Venus a
casa VI inclina a millores en
la salut i la feina.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Tot i que fa un cert temps que
estàs batallant per sortir d'alguns problemes econòmics, entres a un període més fructífer i
amb alguna ajuda providencial
que t'anirà molt bé.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Trobades grupals en les quals
ho passes força bé. T'il·lusiona
dur endavant un projecte personal. Si cerques feina, cal moure's més i sortir de l'entorn geogràfic habitual.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
No manquen oportunitats en
l'amor i el problema pot ser
triar a la persona adequada.
Quant a l'economia, pots rebre uns diners pendents i així
donar-te algun caprici.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Estàs ben receptiu i ben disposat a arreglar tensions i malentesos, però no renunciïs als
teus drets per fer contents als
altres. Pot començar una nova
història d'amor.
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Anuncis
per
paraules

TREBALL
Cafeteria necessita personal de
caps de setmana i estiu matarocafe@gmail.com
Professor/traductor dóna classes Anglès i Francès tots nivells.
Repàs escolar estiu. 676 993 675
Empresa tèxtil precisa especialista en Owerlock, repunt, boras
i engomadora. Enviar currículum
seleccionboras@gmail.com ó 696
491 197
Chica se ofrece para limpieza
631 941 295
Empresa tèxtil precisa mosso/a
de magatzem. Interessats enviar currículum seleccionboras@
gmail.com
Señora busca trabajo interna o
externa. 633 162 873
Señora busca trabajo interna o
externa. 674 833 493

Me ofrezco para cuidar personas

Compro comics, discos, álbunes

mayores. Tengo experiencia y re-

de fútbol, Playmobil, Scalextric,

ferencias. 634 953 496

Geyper-man, Madelman, mu-

AMISTATS
Segle XXI. Ronda República
3. Mataró. Club d' amistat y Agencia Matrimonial
Internacional. Tfno. 688290791.
Gran Revetlla de Sant Joan. 236-21 . Tots els Dissabtes sopars
amb ball.

VARIS
Pintor Pedro, pintura en general. Precios económicos.
Rehabilitación de fachadas.631
389 764.
COMPRAMOS libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, Discos, puros, objetos
religiosos. Restos pisos, casas.
Pago al momento. José Miguel.
679-736-491

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

Inserta el teu
classificat online

Mudanzas económicas Maresme. 692 021 141

ñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades

en

general.

679 736 491

NECROLOGIQUES
9 de juny
Emilia Pablos Santos 87
Antonia Malleu I Soler 95
Bernardo Castro Castro 87
8 de juny
Josep Puigvert Exposito 79
Jaime Busquets Estany 97
Josep Maltas Estrems 73
Àngela Argemir Franquesa 81
Pedro Robledo Tejero 92
Ramona Lloveras Aubert 98
7 de juny
Montserrat Gummà Bargés 89
Carmen Martínez Royes 98
Xavier Argerich Boixadós 76
Manel Simon Lizondo «Manolo»
76

Reparatot: la seva reparació,
al millor preu. 688 290 791
Montamos su agencia matrimonial en franquicia. 688
290 791

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Els gegantes
de Les Santes
Foto: Gegants i Nans de Mataró.
Font: @FRobafaves a Twitter

L'ull mataroní

El tramvia al
carrer Músic
Jaume Isern.
Anys 50
Foto: Bea Ballestín.
Font: @bballestin a Twitter.
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Personal
Xesco Gomar
Recuperant Les Santes

Mira l'entrevista
en vídeo

Bernat López

L'anunci de la programació de Les Santes 2021
ens ha il·lusionat a tots. Malgrat no gaudir de la
normalitat necessària per viure unes festes lliures de limitacions, que Les Santes tornin sempre
és sinònim de felicitat. "El meu objectiu és que la
gent gaudeixi de l'oferta cultural que hem preparat. El comportament exemplar dels veïns en tots
els actes culturals que hem organitzat fins ara ens
ha ajudat molt; ens ha donat força per apostar per
Les Santes. M'agradaria que el canvi de format
d'actes obligat per la pandèmia sigui valorat positivament per tots els assistents", apunta Xesco
Gomar. Ens hem citat amb el regidor de Cultura
per conversar sobre la reaparició de Les Santes a
la vida dels mataronins, després d'un any de sequera on la Covid-19 ena va deixar 'sense disputar
el partit'. "Tancar el Campament Reial amb més
de 20.000 assistents va ser el punt d'inflexió. Allà
vam decidir amb l'alcalde que hi hauria Santes",
revela Gomar. Des d'aquell dia, a mitjans de gener,

tot l'equip de la regidoria de Cultura i de la resta de
departaments tècnics de l'Ajuntament treballen per
recuperar la festa major de Mataró. "És impossible
fer unes Santes com les entenem tots, però, amb
l'experiència dels últims mesos, crec que hem anat
aprenent dels errors comesos i podrem oferir un
producte molt atractiu. En aquest sentit, demano a
la ciutadania que entengui la dificultat que suposa
programar un esdeveniment a mesos vista, amb
les possibles modificacions que pot proclamar el
Procicat", valora el regidor. Les Santes 2021 comptaran amb escenaris repartits per tot Mataró i amb
80.000 entrades disponibles que caldrà reservar
prèviament. L'Ajuntament ha apostat per cobrar un
euro per entrada i Xesco Gomar explica el motiu
de la decisió: "Lluitar contra l'absentisme". Segons
Gomar, "en totes les activitats culturals importants
que hem programat en pandèmia sempre hem
tingut un 30% d'absentisme". "Hi ha gent que reserva entrades i després no es presenta. Ho vam

Les Santes 2021
comptaran amb escenaris
repartits per tot Mataró |
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veure a la Fogonada. Les entrades es van esgotar de seguida, però després hi havia cadires sense ocupar", exposa. Xesco Gomar assegura que
Mataró "no es pot permetre unes Santes amb un
30% d'absentisme", assegura "plena transparència amb les despeses i els ingressos" que es generaran a la festa i defensa l'estratègia escollida
"com la millor per garantir que, qui vulgui venir a
Les Santes, hi assisteixi" ■

Apostar sense complexos
pel talent local
A banda de la ramificació de la programació
cultural al llarg de la geografia de la ciutat,
l'altra gran aposta d'aquestes Santes és el
talent local. El 62% dels grups musicals participants són de Mataró i un 80% provenen
de la comarca del Maresme. 'Per què s'ha
decidit treballar en aquesta línia?', li preguntem a Xesco Gomar. "Perquè els artistes s'ho
mereixen. Tenim músics de màxima qualitat a casa nostra i com a Ajuntament tenim
l'obligació d'impulsar-los; sobretot en un any
on econòmicament no ho han passat bé",
recalca en primer lloc. "Són artistes de molta
qualitat que els programen en altres ciutats de
Catalunya. No veig lògic que Mataró no compti
amb ells en la seva festa més important. Els
artistes locals són marca Mataró i fan marca
Mataró. Si anem de la mà, a tots ens anirà
millor", reitera a continuació. Per acabar la
conversa, Xesco Gomar articula una reflexió
interessant que explica l'actitud amb la qual
s'han gestat aquestes Santes. Malgrat ser
un moment complicat, "si cada crisi s'entén
com un sinònim d'oportunitats", sempre serà
possible veure llum en un entorn de màxima
foscor. "Nosaltres hem intentat fer d'aquesta
crisi una gran oportunitat. Som l'única ciutat
que ha programat Carnestoltes a Catalunya
i de les poques que celebrarà la seva festa
major. Ser valents ens dóna l'oportunitat de
ser coneguts arreu. Penso que necessitem
avançar posicions per liderar la comarca culturalment i assolir un paper més rellevant a
la província i al conjunt de Catalunya. La idea
és continuar programant cultura, ser agosarats i acabar amb els complexos", sentència
Gomar. Doncs que així sigui ■

Unes Santes plurals
Una de les novetats que arriben amb Les Santes
2021 és la ramificació dels escenaris de la
festa per més barris de Mataró. Implicar tota
la ciutadania i fer de la festa major un esdeveniment més accessible i proper per a tots els
mataronins i mataronines és la idea de base.
"Repartir els escenaris pels barris s'hauria fet
amb independència de la pandèmia. Feia temps
que ho estàvem valorant. Crec que és una decisió que fa justícia a la pròpia festa", explica
Xesco Gomar. Amb la mateixa claredat, el regidor de Cultura també adverteix que l'aposta
d'enguany s'analitzarà per veure si cal repetir-la
en el futur. "Estem fent una aposta. Si funciona, es mantindrà. Si no és el cas, doncs tornarem a concentrar la majoria de l'activitat al
Centre", relata Gomar. L'instrument fonamental
que permetrà obrir Les Santes als barris són
els centres educatius. Les seves instal·lacions
serviran per acollir bona part de la programació cultural, dotant l'Ajuntament de facilitats
logístiques. "Que les escoles participin a Les
Santes és important. Penso que petits i Santes
són sinònims i fer actes a les escoles ens ajuda
a reivindicar la seva importància; el seu rol de
centre neuràlgic", valora Xesco Gomar. De la
mateixa manera, el regidor explica com "l'espai
acotat" que hi ha als centres permet reduir la
despesa que suposa "perimetrar places i espais oberts". Per tant, comptar amb les escoles
suposa un 'win-win' per ambdues parts. Les
Santes s'acosten als barris i la despesa baixa
sensiblement ■
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