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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Opinió:
Bernat López

Murs d'empatia
L'empatia és un valor fonamental perquè

passos de zebra, molt pocs comerços amb

la convivència i la vida en societat funci-

accés adaptat, cruïlles amb poca visibilitat i

onin. Aquesta setmana, des de la Revista

parcs i places sense entrades preparades per

Iluro hem fet un exercici que recomanem a
tots els nostres lectors i lectores. Ens hem
posat a la pell de les persones amb mobilitat reduïda que viuen a casa nostra, i hem
pogut comprovar com d'hostil i de difícil és
afrontar cada sortida al carrer. Membres de

a persones amb cadira de rodes. Un ciutadà

l'associació DiverMataró, entitat que treballa per millorar l'accessibilitat a la ciutat, ens

cent fa molt mal a aquest col·lectiu. Primer,
l'obliga a circular en certs moments per la

van preparar un recorregut pels barris del

calçada, davant l'impossibilitat de pujar a les

Centre, l'Eixample i Peramàs. Tothom qui ens

voreres o transitar per certs carrers; després,

va acompanyar anava amb cadira de rodes i

l'aïlla socialment, creant pors i rebuig a sortir

el cert és que la passejada va esdevenir una

de casa. Esperem que els murs urbans que

constant topada amb barreres i murs arqui-

hem detectat creïn l'empatia necessària per

tectònics: graons impossibles de superar als

canviar la realitat actual de Mataró ■

que pateix una problemàtica de mobilitat
no necessita que el seu municipi li recordi,
constantment, que ha de dependre d'altres
per moure's amb una certa independència.
No disposar d'una ciutat adaptada al cent per

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: T'AGRADA EL FORMAT
DE LES SANTES 2021?
SÍ (20%) | NO (80%)
MATARÓ ESTÀ ADAPTADA PER PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Oberta la demanda d'entrades per Santes

Retards de fins a una hora a Rodalies

Des del passat dilluns i fins al 9 de juliol, tots els veïns
i veïnes de Mataró ja poden reservar les entrades pels
actes de Les Santes.

La setmana passada es va viure una nova jornada
de retards a la línia R1 de Rodalies. Una avaria va
provocar afectacions superiors als 60 minuts.

4
PRÈVIA V1.indd 4

15/06/2021 10:43:14

REFORMES ILUROMAR
• MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
• NUEVA EXPOSICIÓN DE 600 M2
• MUEBLES DE BAÑO DESDE 199,00 €

POR LA REFORMA DE LA COCINA, CAMPANA DE REGALO

REFORMA DEL BAÑO, MUEBLE DE BAÑO DE REGALO

• COCINAS DESDE 5.800€
• BAÑO DESDE 3.425€
• REFORMA COMPLETA DE SU VIVIENDA DESDE 13.580€
• Albañilería • Lampistería • Aluminios • Hierro • Inoxidable
• Pintura • Yeso • Pladur • Madera • Mármoles • Fachadas
• Trabajos verticales • Mantenimiento de fachadas
Lunes a viernes: mañanas de 9 a 13h. y tardes de 15.30 a 19.30h.
Sábados: mañanas de 8.30 a 13.30h.

Carretera de Argentona, 4 Cabrera de Mar

931 704 532 · 637 454 583
ILUROMAR.indd 8
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Records
ILURO | Records

Descobreix
els ral·lis
amb Vespa
dels anys 60

Foto antiga: El
Club Vespa de
Mataró.
Foto: Família
Ramos Solà.
Foto actual:
Vespa moderna.
Foto: Yash
Dhongade.

Els fanàtics de la Vespa a Mataró
Records: Bernat López

La popularització de la Vespa,

model creat per la marca ita-

s'organitzaven competicions

model de motocicleta que

liana Piaggio. El Club Vespa

d'habilitat de conducció. La

va revolucionar el transport

Mataró organitzava sortides

Vespa es va popularitzar a

a l'Espanya dels anys 50 i 60,

Mataró per ser un mitjà de

va arribar amb força a Mataró.

cada diumenge al matí per
anar a Figueres, Montserrat

L'estima que la ciutat va sen-

o fins i tot a les Caves Canals

de la ciutat tenia molts vin-

tir per la moto va dur una cin-

i Nubiola. Unes 30 vespes

cles amb el de Terrassa, el de

quantena de persones a crear

s'agrupaven en cada sortida,

Barcelona i el de Granollers,

el Club Vespa Mataró, una

tot i que aquesta no era l'úni-

formant una gran comunitat

entitat d'entusiastes del mític

ca activitat del club. També

Vespa a tota la província ■

transport accessible. El club

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

L'Ajuntament de Mataró dedica un 12,3% del total del seu pressupost a la despesa social |

13.000 mataronins viuen amb
menys de 5.000 euros de renda

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

Despesa social més elevada amb menys capaci-

elaborat per l'Institut de

de 128.000 habitants, Mataró

Govern i Polítiques Públiques

compta "amb una renda mit-

tat fiscal, menys recursos i

(IGOP) a petició de l'Ajunta-

jana per llar prop d'un 15%

menys autonomia financera.

ment, posen de manifest les

inferior a la del Maresme i

Les conclusions de l'estudi

dificultats que té la ciutat en

'Segregació urbana i desigualtats intermunicipals',

comparació amb els munici-

la Regió Metropolitana de
Barcelona". Això, segons

pis del seu entorn. Amb més

l'estudi, es tradueix en uns
5.000 euros menys de mitjana. Segons les seccions cen-

MÉS DESPESA SOCIAL

sals de Mataró, "hi ha un 10%

En termes relatius, l'Ajuntament de Mataró dedica un
12,3% del total de la seva despesa a la despesa social, el
que representa un 40% més que el global de la resta de
municipis de la comarca, clou l'estudi ■

5.000 euros de renda", fet

de la població per sota dels
que es tradueix en la següent
dada: unes 13.000 persones
viuen amb menys de 5.000
euros de renda ■
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"Únic. Balls, sons i emocions",
un dels actes centrals
de Les Santes

La
presentació
de l'acte en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

"Únic. Balls sons i emocions" és l'espectacle dirigit
pel músic i creador Llibert
Fortuny que es podrà veure
del 24 al 29 de juliol a la plaça de l'Ajuntament. Es tracta d'un dels actes centrals
del programa de Les Santes
2021. Els membres de les
colles, l'Agrupació Musical
del Maresme i Fortuny han
anat teixint un espectacle
que combina la música en
directe i la presència de les

Un espectacle que combina la música en directe i les figures |

figures, amb un potent contingut audiovisual.

tots els recursos que s'in-

comptarà amb 12 passis al
llarg de tots els dies progra-

L'euro: per la cultura?
Durant la presentació de

gressin a través de les entrades a 1 euro a la cultura
popular de Mataró. Gomar

l'acte, el regidor de Cultura,

s'ha compromès a presentar

dos, a les 21h i a les 23:30h
a la Plaça de l'Ajuntament i

Xesco Gomar, va comentar

la proposta al govern local.

amb un aforament superior

la possibilitat de dedicar

"Únic. Balls sons i emocions"

als 700 espectadors ■

mats. Cada dia se'n faran

ACTE ONLINE

IMPACTE DELS FONS NEXT
GENERATION A MATARÓ

21JUN
19.00h

Amb

David Bote,
alcalde de Mataró

En directe via

ZOOM
ID 836 9619 0944

Eloi Serrano,
director de la Càtedra d'Economia
Social del Tecnocampus Universitat Pompeu Fabra

Socialistes
de Mataró
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Mataró tindrà espais de
joc per a infants amb
diversitat funcional

Amplia la
informació
visitant el web

Ciutat: Ángela Vázquez

Mataró es vol posar al dia
en la matèria, i és per això
que tots els grups municipals
van aprovar per unanimitat
en el darrer Ple del mes de
juny una proposta presentada
per Junts per Mataró: que la
ciutat implanti un Pla de Jocs
per a infants amb diversitat
funcional. Es buscarà, doncs,

La proposta contempla instal·lar paviment de cautxú als parcs infantils |

adaptar els parcs infantils de
tota la ciutat per fer-los ac-

que és l'únic material univer-

joc accessibles i també es-

cessibles. La proposta con-

salment accessible. De la ma-

pecífics per a nens i nenes

templa instal·lar paviment de

teixa manera, caldrà assegu-

cautxú als parcs infantils, ja

rar la presència d'elements de

amb discapacitat al llarg de
les instal·lacions ■

Nou equip per a la
inspecció d'habitatges
buits i mal conservats

Amplia la
informació al
nostre web

Ciutat: Ángela Vázquez

La incorporació d'un equip
format per set professionals
a l'Ajuntament de Mataró ha
de reactivar una línia de treball en matèria de disciplina
d'habitatge per inspeccionar
fins a 900 habitatges buits
i/o en mal estat. L'objectiu
és reduir en un 4% el parc
d'habitatges desocupats de
la ciutat. Els set professionals
que s'incorporen tenen diversos perfils (administratius,

L'objectiu és reduir en un 4% el parc d'habitatges desocupats |

juristes, inspectors i arqui-

que pugui desenvolupar des

tràmits administratius i san-

tectes) per formar un equip

de les inspeccions com els

cionadors als propietari ■
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8 barris de Mataró, amb
saldo negatiu de persones
nascudes al territori

Amplia les
dades visitant
el web

On més es concentra la pèrdua d'habitants nascuts al territori és a Cerdanyola |

Ciutat: Ángela Vázquez

L'estudi 'Segregació urbana i desigualtats intermu-

l'Ajuntament, ens ofereix di-

a través del padró municipal

verses conclusions interes-

(2000-2019), l'estudi posa de

nicipals', elaborat per l'Ins-

sants sobre el moviment po-

titut de Govern i Polítiques

blacional als barris de Mataró.

Públiques (IGOP) a petició de

Segons les dades analitzades

manifest com vuit barris de
la ciutat tenen un saldo negatiu de persones residents
i que han nascut a Espanya.

SALDO POSITIU DE
NASCUTS FORA DE L'OCDE

Cerdanyola (-3.827), Palau

2000-2019: Mataró presenta un saldo positiu de 19.585
persones nascudes fora de l'OCDE, principalment procedents del Magreb, l'Àfrica subsahariana i països asiàtics.
On més es concentra la pèrdua d'habitants nascuts al
territori és a Cerdanyola (-3.827) i Rocafonda (-1324) ■

Molins (-780), la Llàntia (-223),

Escorxador (-390), Rocafonda
(-1324), Vista Alegre (-500),
Peramàs (-468) i Pla d'en Boet
(-222) acumulen un saldo negatiu de nascuts al territori de
-7734 persones en les dues
últimes dècades ■
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DiverMataró denuncia la
manca d'accessibilitat de la ciutat |

Reportatge
Barreres urbanes
Els col·lectius amb mobilitat reduïda topen amb murs d'accessibilitat
a Mataró. La ciutat ha d'evolucionar per ser menys hostil
Text: Bernat López

L

'empatia és un valor fonamental per-

sortida al carrer. Jordi Porta, Pilar Pujol i

què la convivència i la vida en so-

José Martínez, membres de l'associació

cietat funcionin. Aquesta setmana,

DiverMataró, entitat que treballa per millo-

des de la Revista Iluro hem fet un exercici

rar l'accessibilitat a la ciutat, ens van pre-

que recomanem a tots els nostres lectors
i lectores. Ens hem posat a la pell de les

parar un recorregut pels barris del Centre,

persones amb mobilitat reduïda que vi-

l'Eixample i Peramàs. Tothom qui ens va
acompanyar anava amb cadira de rodes i

uen a casa nostra, i hem pogut comprovar

el cert és que la passejada va esdevenir

com d'hostil i de difícil és afrontar cada

una constant topada amb barreres i murs

12
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"Sortir cada dia
de casa és una
aventura, perquè
mai saps què et
pots trobar..."

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

arquitectònics: graons impossibles de su-

poca visibilitat i parcs i places sense entra-

perar als passos de zebra, molt pocs comerços amb accés adaptat, cruïlles amb

des preparades per a persones amb cadira
de rodes. Un ciutadà que pateix una problemàtica de mobilitat no necessita que
el seu municipi li recordi, constantment,
que ha de dependre d'altres per moure's
amb una certa independència. No disposar d'una ciutat adaptada al cent per cent
fa molt mal a aquest col·lectiu. Primer,
l'obliga a circular en certs moments per
la calçada, davant l'impossibilitat de pujar
a les voreres o transitar per certs carrers;
després, l'aïlla socialment, creant pors i
rebuig a sortir de casa.
Una aventura diària
"Sortir cada dia de casa és una aventura, perquè mai saps què et pots trobar...
Voreres estretes o inclinades, baixants

Fem una ruta d'accessibilitat per Mataró |

mal construïts on et quedes encallat

➜
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Porta és una de les persones més actives a la ciutat a l'hora de denunciar les males condicions d'accessibilitat |

o incivisme de la gent apar-

les males condicions d'accessibilitat que té Mataró.

topada, vaig quedar estès

cant cotxes damunt de la
vorera, i un llarg etcètera".

No li importa caure o fer-se

al damunt. L'Ajuntament diu

Qui parla és Jordi Porta, veí

mal per demostrar que cal

que la vorera compleix amb

de Mataró i resident al car-

redissenyar molts espais del

els requisits d'amplada, però

rer Sant Sadurní. En Jordi

municipi per tal d'obrir-los

ja m'agradaria veure què fa-

va amb cadira de rodes i
reconeix sentir "frustra-

a les persones amb mobili-

ria la gent si es veiés en la

tat reduïda. Durant la nostra

mateixa situació que vaig

ció" quan veu que "la ma-

passejada amb ell, Porta va

patir jo", recorda Jordi Porta.

joria de comerços" de la

Quan preguntes el motiu

quedar encallat a les voreres en múltiples ocasions i
inclús va aixafar una de les
rodes de la seva cadira patint un accident a la Ronda
Barceló, un dels punts negres de la ciutat pel que fa

pel qual no hi ha un accés

a l'accessibilitat. "A mi m'ha

significa anar amb cadira de

adaptat, tot són excuses",

caigut la meva cadira de 110

rodes". Porta no fa referèn-

lamenta. Porta és una de les

quilos a sobre. La vorera del

cia a la idea teòrica, sinó a

persones més actives a la

meu carrer és molt estre-

ciutat a l'hora de denunciar

ta i, després de patir una

la pràctica. "Penso que si
tothom passés un sol dia

seva ciutat compten amb
esglaons a l'entrada que li
dificulten molt l'accés. "Ja
saps a quins establiments
ets benvingut i a quins no.

a terra amb tot aquest pes

Agafar consciència
Segons en Jordi, per fer evolucionar el model de ciutat
de Mataró i fer-la més accessible, "seria molt positiu
que tothom entengués què

14
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Per Jordi Porta, "no té cap sentit el fet de no poder gaudir amb ple dret" dels carrers de la seva ciutat |

assegut en una cadira cir-

agafats de la mà. No hi ha

seus membres un espai per

culant per Mataró, podrien
veure la realitat diària a la

espai per a dues cadires de

fer activitats. Nosaltres vo-

rodes circulant en paral·lel".

lem anar més enllà. Volem
normalitzar al col·lectiu de

el nostre protagonista. Per

La missió de DiverMataró

diversitat funcional dins de

Jordi Porta, "no té cap sen-

L'associació DiverMataró

la ciutat", relata. Per aquest

tit el fet de no poder gaudir

busca, precisament, reco-

motiu, des de Diver s'ha co-

amb ple dret" dels carrers

llir les múltiples problemà-

mençat a "batallar" per la

de la seva ciutat. "Jo sóc un

tiques d'accessibilitat que

qüestió de "l'accessibilitat".

ciutadà més. Pago impostos,

té la nostra ciutat per tal de

L'associació busca ser un al-

igual que una persona de

canviar-les. José Martínez

taveu potent que contribu-

mobilitat plena. M'agradaria

en forma part i ens expli-

eixi a "integrar totes les tipo-

gaudir dels mateixos drets",

ca quina és la filosofia del

logies de diversitat funcional

ens trasllada. Porta, a més,
reconeix "sentir hostilitat i

col·lectiu. "A Mataró no hi

dins d'una societat inclusiva,

ha cap associació de perso-

diversa i normalitzada" ■

discriminació" cada cop que

nes amb diversitat funcional

trepitja el carrer i ens deixa

que busqui implantar la fi-

una reflexió final colpido-

losofia que nosaltres tenim.

ra: "A Mataró hi ha carrers
comptats on la meva xico-

Normalment, la gent està

ta i jo podem passejar junts

cions destinades a oferir als

qual ens enfrontem", afirma

acostumada a les associa-

Mapa dels
punts crítics
d'accessibilitat
a Mataró. Pots
afegir-ne
de nous!
15
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L'associació DiverMataró busca recollir les múltiples problemàtiques d'accessibilitat que té la nostra ciutat |

La por a sortir
'Us fa por sortir al carrer'. Aquesta és una
de les preguntes recurrents que, durant
la nostra passejada per Mataró, vam formular a en José Martínez, la Pilar Pujol i
en Jordi Porta; els tres mataronins que
han volgut demostrar que la ciutat no

persones com en Jordi que són valentes i
que tenen la força necessària per superar
la majoria de barreres arquitectòniques
amb les quals topem. Però n'hi ha d'altres que no tenen aquesta fortalesa i, si
no poden sortir al carrer amb garanties,

està preparada per viure assegut en una
cadira de rodes. "Vius amb una sensació
de precaució constant. Por tampoc és la
paraula, però sí que cada cop que surts

opten per aïllar-se i quedar-se a casa",

al carrer ho fas amb molt de respecte i
prudència. Sobretot perquè hi ha ocasi-

Una altra de les persones implicades en
canviar la situació de Mataró pel que fa

ons on no tens més remei que circular

a l'accessibilitat és Raquel Valenzuela,

per la calçada. En el meu estat, patir un
accident o una caiguda pot ser fatal", reconeix José Martínez. Parlant de la por,
en José ens introdueix una nova proble-

educadora social mataronina. El seu tes-

màtica que cal tenir en compte: la de l'aï-

mim la responsabilitat col·lectiva de cap-

llament social. "Existeixen molts graus de

girar el context actual. "Què podem fer

diversitat funcional i de discapacitat. Hi ha

perquè la discapacitat deixi de ser una

exposa Martínez.
Una vivència col·lectiva

timoni ens ajuda a situar el marc teòric
de la problemàtica i a entendre com és
d'important que tots els ciutadans assu-

16
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vivència individual i passi a ser col·lectiva?
Aquesta és la pregunta que ens hem de
fer. Necessitem incloure la discapacitat

un tractament mèdic o una cadira de rodes", relata. "Però quan entres de ple en
el món de la discapacitat t'adones que hi

en les diferents diversitats que tenim a

ha un vessant social molt important, on

la societat i normalitzar-la", reivindica

les relacions i elements com l'arquitec-

Raquel Valenzuela. L'educadora social
ens recorda que "els carrers no són un

tura hi juguen un paper clau. Per què no
ens relacionem igual amb persones amb

element natural", que "els hem fet nosal-

diversitat funcional, discapacitat intel·

tres" i que "acaba sent l'ésser humà amb

lectual o amb gent que va en cadira de

mobilitat normalitzada qui posa barreres

rodes? Potser perquè tot el context social

a les persones que tenen la discapacitat".

que ens envolta està dissenyat d'una ma-

Segons Valenzuela, ha arribat l'hora de

nera en la qual aquests col·lectius topen
amb moltes més dificultats per establir
relacions socials. Si el simple fet de sor-

ser valents, "de prendre partit i d'intentar
solucionar-ho".

tir al carrer es fa difícil, generar vincles
Normalitzar i no canviar

es complica molt", sentència Valenzuela.

Quan parlem de discapacitat, explica la

Res de la Revista Iluro, esperem que tots

Raquel, ho fem a partir del "llenguatge

els murs urbans que hem detectat creïn

mèdic". "S'identifica una anomalia que surt

l'empatia necessària per canviar la realitat

de la normalitat estadística. Les persones

actual de Mataró. Necessitem una ciutat

que la pateixen queden fora de la norma-

més oberta i accessible, i on la discapacitat no estigui associada a la manca de
llibertat ■

litat i, des del model biomèdic, s'intenta
canviar la seva situació física mitjançant
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Instants
Fugabici: bicicletes que fan comunitat

Gaudeix del
reportatge en vídeo

Fugabici és un projecte
que busca impulsar l'ús
de la bicicleta a Mataró
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Es tracta d'un taller obert a
tothom que restaura bicicletes
i les ven a un preu social
17
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Espor
Entrevista
a Berta
Ferreras

JOCS OLÍMPICS

Berta Ferreras,
als Jocs amb la
natació artística
Mataró suma una nova
esportista amb bitllet assegurat als Jocs Olímpics
de Tòquio. És el cas de
Berta Ferreras, de 23 anys

Després de quedar-se fora de Río 2016, el combinat nacional reapareixerà |

i membre de la selecció
espanyola de natació ar-

Ramos, fora de Tòquio

tística. Després de quedar-se fora de Río 2016,

Un dels altres esportistes
mataronins que encara op-

Davidovich, qui després
d'arribar als quarts de final
de Roland Garros s'ha alçat

el combinat nacional reapareixerà a l'elit mundial.

tava a certificar la seva clas-

fins al número 35 del ràn-

sificació pels pròxims Jocs

quing ATP, convertint-se

Berta Ferreras i les seves

era el tenista Albert Ramos.

en el quart millor espanyol

companyes s'han guanyat

Només els quatre millors ju-

per davant del mataroní (38º

el dret a ser a Tòquio 2021

gadors per rànquing de cada

ATP). Només una lesió o una

després de quedar segones

país hi poden assistir. Ramos

renúncia de Nadal, Bautista,

al preolímpic, entre Itàlia

s'ha vist superat en l'últim

Carreño o Davidovich obriria

i Grècia.

moment

la porta a Ramos ■

per

Alejandro
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ESPORTS V1.indd 20

15/06/2021 11:02:51

orts
L'escorta ha fet una mitjana 6,8 punts, 2,4 rebots i 2,7 assistències en 25 minuts per partit a la lliga |

BÀSQUET

Rosó Buch
seguirà jugant
a Gernika
Rosó Buch es converteix
en la segona jugadora del
Lointek Gernika Bizkaia per
a la temporada 2020-2021. La
de Mataró complirà la seva

assistències en 25 minuts per

selecció espanyola absolu-

partit a la lliga, sent una de

ta. L'equip nacional es troba

les peces més importants

preparant l'EuroBasket i ha

de l'equip. Amb aquesta re-

hagut d'adoptar una solució

novació, juntament amb la

d'emergència després dels

de Belén Arrojo, el conjunt

positius per coronavirus de

basc reforça la seva aposta

Tamara Abalde i Alba Torrens.

per mantenir el bloc que tants

Laia Flores forma part de la
bombolla paral·lela al costat
de Belén Arrojo, Irati Etxarri,

èxits ha deparat amb la històrica final de la Supercopa
o les primeres semifinals de
Lliga Femenina Endesa.

segona campanya consecutiva a Maloste, on s'ha adap-

Flores torna a la selecció

tat molt bé al seu canvi de

La mataronina Laia Flores, ju-

rol. L'escorta ha fet una mit-

gadora de l'Uni Girona, tor-

jana 6,8 punts, 2,4 rebots i 2,7

na a estar convocada amb la

Leticia

Romero,

Ángela

Salvadores i Andrea Vilaró ■

El talent
de Rosó en
imatges
21
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HOQUEI

El primer punt del play-off ja és al sac (3-1)
El CH Mataró va consolidar
dissabte el primer pas per pujar a l'OK Lliga femenina, guanyant per 3 a 1 el CP Vilanova
en el primer partit del play-off
d'ascens definitiu. Amb tres
gols d'Ester Anglas, Gal·la Solé
i Adriana Chiva, el Mataró va
guanyar-se el dret de recuperar el seu lloc a l'OK Lliga
femenina. Ho aconseguirà si
guanya a la pista del seu rival
el proper cap de setmana. En
cas de perdre, es jugaria un
tercer i definitiu partit novament a Mataró. A destacar
també els subcampionats de
Catalunya dels equips femenins sub15 i sub17

■

En cas de perdre es jugaria un tercer partit a Mataró | D. Valiente

FUTBOL SALA

Sito Rivera i el seu Burela es queden a Primera
El Pescados Rubén Burela
FS gaudirà un any més a la
Primera Divisió del futbol sala
nacional. El conjunt dirigit pel
mataroní Sito Rivera ha certificat la seva permanència a
la millor lliga del món en el
segon partit del play-out contra el Duran Ejido Futsal (8-2).
Amb el 2-3 de la setmana passada a la butxaca, els gallecs
no volien deixar res a l'atzar,
ni forçar l'última bala, i ho van
demostrar. El tècnic mataroní
suma un nou èxit esportiu a
la seva llarga carrera ■

El conjunt dirigit pel Sito Rivera ha certificat la seva permanència |
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FUTBOL SALA

El Futsal
Aliança Mataró
manté el bloc
Amb la temporada finalitzada
al Segona Divisió 'B', el Futsal
Aliança Mataró ja planifica el
futur a curt termini. El club ha
acordat les renovacions de diversos membres de la plantilla
del primer equip. Isaac, capità i porter, Miquel Soler, Joel

Alagi, Elias i Alejandro Medina

al primer equip, mentre que un

seguiran formant part del pro-

dels capitans, Álex Del Barco,

Císcar, Llibert Canal, Pol Tolrà,

jecte. El juvenil Jason fa el salt

marxa de l'entitat

■

FUTBOL

El Mataró tanca
la lliga quart i
amb derrota (4-1)
El CE Mataró posa el punt final a la temporada 2020-2021
certificant la quarta posició final. En el darrer partit del curs,
els groc-i-negres van visitar el

enduent-se el triomf gràcies

camp d'un Sant Cugat enca-

als gols de Roca (2), Montoya i

ra amb aspiracions d'ascens.

Vicente. Kike Amador va mar-

Els vallesans van dominar,

car pel Mataró

ATLETISME

de Catalunya absolut cele-

■

Marina Martínez,
or català en
800 metres

brat a Igualada. Enguany,

Marina Martínez Ortuño,
atleta del Centre Atlètic

a Tallinn, que se celebrarà

Laietana, es va proclamar

pionat del món Sub20, que
tindrà lloc el mes d'agost a
Nairobi ■

campiona dels 800 metres
llisos (2:04.89) al campionat

Declaracions
d'Ito Palanco

l'atleta està fent una excel·
lent temporada, ja que ha
aconseguit la mínima pel
campionat d'Europa Sub20
el proper juliol, i pel cam-
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A

genda
Sons of Med
Submergeix-te en l'univers de
Sons of Med, on conflueixen la
nova era funk i la psicodèlia. La
banda composa cançons que
reflecteixen a cop de groove
la cerca del "jo propi" en clau
millenial. Sons of Med publica
el 2021 el seu disc de debut
Dissabte 19 de juny a les 20h
Sala Clap
Entrada: 12 euros

Així sonen
Sons of Med

EXPOSICIONS
SIMÓ GRÀCIA.
FRAGMENTS ABSTRACTES

Espai AlterArte
Ca l'Arenas
Exposició de l'artista Simó
Gràcia. Ell mateix la defineix així:
"L'espectador no trobarà res figura-

Des del 17 de maig
al 21 de juny

PERE CASANOVAS.
ESCULTOR I COL·
LABORADOR D'ARTISTES

tiu. És una mostra d'estil lliure que
em permet expressar emocions".

Des del 24 d'abril
al 31 d'octubre
Ca l'Arenas
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Berta Sala:
Hertogstraat
Berta Sala va presentar el dia
de Sant Jordi 'Hertogstraat',
el seu primer àlbum de
música pròpia a quartet.
Aquest primer treball de la
jove cantant i compositora
conté cançons originals que
beuen de les melodies populars, i s'agermanen ritmes
mediterranis i llatins i amb
espais per a la improvisació
Diumenge 20 de
juny a les 18h
Foment Mataroní

L'exposició presenta l'obra més

Així sona
Berta Sala

destacada de Casanovas, així

Casal l'Aliança
Sota el títol de 'Re-animar' els

com algunes de les obres dels

alumnes creen a partir d'objec-

artistes més destacats amb els

tes trobats una sèrie d'obres

Del 14 de maig
al 30 de gener
Can Serra
Mostra que gira al voltant d'un

quals va treballar.

plàstiques vinculades a d'altres

paisatge mataroní de Ramon

disciplines artístiques com la

Martí Alsina que ha estat re-

música i la literatura.

centment restaurat.

ELS ANYS 90 DE LA
COL·LECCIÓ BASSAT
Del 27 de gener
al 17 d'octubre
Nau Gaudí
Exposició Col·lecció Bassat
1990-1999 (II), la segona i última mostra de les obres selec-

UN DIBUIX DE DAMIÀ
CAMPENY
Del 14 de maig
al 12 de setembre
Can Serra

TEATRE
FESTA DELS MÚSICS DE
PERAMÀS-ESMANDIES

Mostra que aplega els dibuixos de

Diumenge 20 de juny
Les Esmandies

cionades de la col·lecció realit-

Damià Campeny que conserva el

La Festa dels Músics de

zades durant els anys noranta.

Museu de Mataró a propòsit de la

Peramàs-Esmandies vol ser una

recent adquisició: Mort de Lucrècia.

trobada entre músics del barri
de tots els nivells. Actuacions
d'artistes del barri..

RE-ANIMAR
28 de maig al 22 de juny

UN PAISATGE
DE RAMON MARTÍ
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Mataronins
Singulars
Joan Majó: l'enginyer de la banca dels llegums
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un espai
de biografies sobre mataronins destacats
En Joan Majó i Cruzate ha estat el primer alcalde de
Mataró escollit democràticament després de la dic·
tadura. Va néixer el 30 de març de 1936 al carrer de
Sant Agustí, un dels nuclis on es concentrava bona
part de la burgesia local. En Joan Majó va venir al
món en el nº 42 d'aquest carrer. Era el fill gran d'una
família de banquers i, segurament, degut a aquesta
càrrega genètica, tant en la seva etapa d'alcalde com
en la posterior de ministre d'indústria, va demostrar
molt bé que coneixia el valor que tenia una pesseta.
La banca dels Majó era petita, tan petita que alguns,
amb sornegueria, deien que allò no arribava a banc,
sols era un tamboret. Estava al carrer de Sant Antoni,
gairebé al front de l'abocament del carrer d'Ibran,
una travessia que enllaça l'esmentat carrer de Sant
Antoni amb el de Sant Agustí, lloc on tenien la resi·
dència els Majó. De l'antiga banca Majó se'n diuen
mil i una anècdotes. Expliquen els més vells que, a
més de guardar, prestar i fer rendibilitzar els diners,
cosa que feien tots els bancs, a can Majó també
s'hi venien llegums de tota mena. Arrenglerats a

El 1983 va assumir el càrrec de ministre d'Indústria |

l'entrada de l'oficina hi tenien tot un seguit de sacs
replens de mongetes, cigrons, llenties, faves i altres
lleguminoses. Quan un client mostrava interès per
algun d'aquests productes, qualsevol dels tres ger·
mans Majó abandonava la finestreta o la taula del
seu despatx i servia a l'interessat la quantitat sol·
licitada d'un d'aquests productes agrícoles. També
expliquen que a la Banca Majó el capítol de despe·
ses el tenien meticulosament controlat. De paper
gairebé no se'n gastava. Al damunt de cada taula
hi havia un requadre de marbre blanc de la mesura
d'una rajola. Totes les operacions matemàtiques es
realitzaven a mà, amb un llapis i escrivint sobre la
superfície d'aquest marbre. Un cop obtingut el resul·
tat, aquest, i sols aquest, es transcrivia en llibre de
comptabilitat i a la llibreta del client. Després, amb
un drap humit, es netejava l'esborrany i la mateixa
rajola ja quedava llesta per a la següent operació.
Des del domicili dels Majó fins al banc familiar hi ha·
via exactament 150 metres, que és la llargària que té
el carrer d'Ibran. A començament de la dècada dels
cinquanta, quan en Joan tenia aproximadament deu
anys, el seu pare, el senyor Francesc Majó, va sofrir
un aparatós atracament a mà armada del qual en va
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Quan es va fer càrrec de l'alcaldia es va trobar dos importants problemes: el port i la circulació per la Riera |

sortir greument ferit. El senyor Majó, igual que feia
cada dia a la mateixa hora, recorria el carrer d'Ibran
en direcció a l'oficina bancària. Portava a la mà una
voluminosa cartera de pell, suposadament farcida
de bitllets. Quan estava a mig carrer, un home molt
jove, amb la cara tapada i esgrimint una pistola, li
va exigir que entregués el maletí. El banquer no es
va acovardir, sinó tot el contrari, es va resistir als re·
queriments del malfactor aferrant-se com un pop a
la seva cartera de mà. A causa de la seva tossuderia,
el financer Majó va ser tirotejat i malferit, però se'n
va sortir amb la seva: no li van treure el porta folis.
L'assaltant va ser identificat, detingut i engarjolat.
Curiosament no es tractava de cap arreplegat mogut
per les imperioses necessitats que es vivien en aquells
difícils moments. Era el fill d'una acomodada família
de la nostra ciutat que s'havien enriquit a Amèrica
i que, per tenir, tenien fins i tot majordom, un luxe
molt poc freqüent als anys cinquanta. És de suposar
que un daltabaix familiar d'aquesta envergadura va
deixar petja en la sensibilitat d'un vailet de menys
d'una dotzena d'anys. La pintoresca Banca Majó
va tancar les portes el 1968, any que fou absorbit
pel Banc de Mataró. En Joan Majó i Cruzate va ser
alumne del col·legi dels Salesians, on hi va fer el bat·
xillerat i el preuniversitari, diuen que amb excel·lent
aprofitament. Destacava, com era d'esperar, en totes
aquelles matèries relacionades amb els números.
Sobretot en càlcul i comptabilitat. Un cop enllestits
els estudis secundaris, no sé si amb tragèdia fami·
liar o no, no va voler entrar al món de la banca. Es
va matricular a l'Escola d'Enginyers Industrials de la
U.P.C (Universitat Politècnica de Catalunya), on hi va

cursar la carrera i, posteriorment, el doctorat. Durant
la seva etapa d'estudiant universitari fou escollit de·
legat de curs i va entrar en contacte amb el Partit
Reagrupament Socialista, un grup socialdemòcrata
que s'havia acabat de fundar i que encapçalava en
Joan Pallach, un mestre de Girona. El 16 de juliol de
1978, Reagrupament socialista es va fusionar amb
el Partit Socialista- Congrés i la Federació Catalana
del PSOE, constituint un nou partit que adoptarà el
nom de PSC. En la dècada dels setanta en Joan
Majó vivia a Barcelona. Era el lloc on hi tenia cen·
tralitzada gairebé tota la seva feina professional i,
també, la seva tasca gestora al davant de l'Il·lustre
Col·legi d'Enginyers Industrials, entitat de la qual
en va ser degà des del 1970 al 1980. El 1979, quan
es van convocar les primeres eleccions municipals
democràtiques, els socialistes de Mataró, igual que
la resta dels partits, es van trobar al davant d'un dile·
ma: qui posarien al capdavant de la llista. Aquest no
podia ser un qualsevol. Calia que fos una persona
del partit, amb molt prestigi local, i si el tenia a nivell
nacional, encara millor. Que no tingués excessiva
reputació de revolucionari ni tampoc d'anticlerical.
Cal recordar que sols feia tres anys que havia mort
el dictador i els sorolls de sabres ressonaven amb
força. Molta gent estava atemorida i el futur no es
veia amb nitidesa ■ ■ ■

➜

Per continuar
llegint la biografia,
escaneja el codi QR
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"Dóna i aconsegueix una
segona oportunitat", és la filosofia
fundacional de l'empresa |

Sostenible

Els creadors
de Hygge
Bags
expliquen el
projecte

Convertir una lona de Les Santes
en una motxilla sostenible
Iluro sostenible: Bernat López

Mataró
compta
amb
una iniciativa pionera a
Catalunya dins del sector
tèxtil. Reimagine Textile,
el primer espai d'incuba-

de Fabricació i Prototipatge

que en català correspon a

Tèxtil per a la generació de

la frase "Dóna i aconsegueix

noves empreses i test de
nous models de negoci.

una segona oportunitat", és

Entre les empreses tèxtils

l'empresa. Hygge Bags pro-

ció i FabLAB d'aquesta te-

innovadores que hi ha dins

dueix articles de moda, mot-

màtica a terres catalanes,

de la incubadora mataronina

xilles i d'altres complements

està situat al TecnoCampus

hi trobem Hygge Bags, una

oferint una segona vida a

i posa a disposició d'empre-

clara aposta per la moda i els

materials de difícil reciclat-

nedors, start-ups i empre-

complements des d'un punt

ge. L'objectiu és generar un

ses unes noves instal·lacions

de vista sostenible. "Give

model de negoci basat en

d'incubació i un Laboratori

and get a second chance",

l'economia circular, donant

la filosofia fundacional de

28
SOSTENIBLE.indd 28

15/06/2021 10:50:16

Hygge Bags
recicla lones
i cambres de
bicicleta i les
converteix en
complements
de moda

vida a materials que compten amb un procés de destrucció i/o reciclatge costós
o contaminant.
Reciclar lones de Santes
Segur que tots vosaltres, ara
que s'acosten Les Santes,
heu vist alguna vegada les
lones característiques que
l'Ajuntament utilitza per
anunciar la festivitat arreu
de la ciutat. Doncs bé; com
que Hygge Bags va ser crea-

L'objectiu és generar un model de negoci basat en l'economia circular |

da amb la vocació d'establir
un vincle entre el disseny, la

territori durant la celebració

de motxilles, bosses de mà,

moda sostenible i el reciclat-

de diferents esdeveniments

bosses d'esport i de viatge

ge, els seus impulsors van
creure convenient utilitzar
les lones de PVC i de cotó

festius, culturals o esportius

fabricades a partir de les lo-

per crear els seus productes.

nes i de cambres de roda de

Així doncs, Hygge Bags dis-

bicicleta que ja no es poden

que s'utilitzen al llarg del

posa d'una extensa gamma

utilitzar ■
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El gegant asiàtic va viure el seu pitjor
moment de la pandèmia al maig |

Salut

Per què ha
col·lapsat el
sistema sanitari
de l'Índia?

Mataró col·labora en la
compra de 47 respiradors per l'Índia
Salut: Bernat López

La regidoria de Cooperació

compra de respiradors per

efectuar a qualsevol punt

i Desenvolupament està
tramitant la donació de
4.500 € a través del Fons
Català de Cooperació al

al sistema sanitari de l'Índia. L'actuació s'emmarca

del món. Davant la greu si-

en la línia de donar suport

país asiàtic, l'Indian Culture

a campanyes d'emergèn-

Centre de Barcelona i el Fons

Desenvolupament per a la

cia puntuals que es poden

Català van obrir un projec-

tuació sanitària que viu el

te emmarcat dins la campanya d'emergència "Món

La crisi de l'Índia, en xifres
Índia ha superat els 29 milions d'infeccions de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. És el segon
país més afectat del món en termes absoluts, per
darrere dels Estats Units amb 33,3 milions. El gegant
asiàtic va viure el seu pitjor moment de la pandèmia
al maig, quan sumava més de 400.000 casos diaris
que van generar un col·lapse del sistema sanitari, però
els nous contagis i les morts s'han reduït a tot el país
des de llavors. La xifra diària de contagis ha baixat
ara de les 100.000 persones per primera vegada en
més de dos mesos. Pel que fa a la vacunació, cada
dia s'administren uns 2,7 milions de dosis. El total
de dosis administrades puja a 239 milions des que
va començar el programa el passat gener ■

Local Covid-19" per recaptar
fons per adquirir respiradors
i donar-los gratuïtament a
l'hospital Ahalya, a Gunpur
(Andra Pradesh). Gràcies a
la resposta de 13 municipis
catalans, entre ells Mataró,
s'han pogut enviar 47 respiradors. La solidaritat en moments de crisi com el que
està vivint l'Índia és més important que mai i demostra
com una resposta global és
l'única solució per deixar enrere la pandèmia ■
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Ja es pot demanar el passaport
Covid per viatjar per Europa

Així funciona
el passaport
Covid de la UE

Salut: Bernat López

Espanya és un dels països
que ja ha posat en marxa l'anomenat passaport
Covid. Recordem que es
tracta d'un document europeu pensat per facilitar
els desplaçaments, ja que
dóna llibertat de moviment
entre els 27 estats membres
des del passat 1 de juliol. La
Comissió Europea diu que

El passaport Covid dóna llibertat de moviment entre els estats membres |

el Certificat Digital Covid
de la UE pretén facilitar els

viatges segurs. Per tant, en

cas de no tenir-lo, no es pot
impedir la llibertat de movi-

Com obtinc el certificat?
L'expedeixen les comunitats autònomes, en format
digital o en paper, i té validesa a tota la UE durant un
any. Has d'accedir a La Meva Salut, el portal de Salut
on pots accedir a totes les teves dades mèdiques.
Cal acreditar-se amb el DNI o la targeta sanitària i
entrar dins l'apartat "Informes i Resultats". Des d'allà
es pot accedir a la pàgina "Certificat digital Covid UE"
per demanar-lo, si es compleixen les condicions ■

ment, però sí que es poden
imposar mesures addicionals als afectats, com podrien ser quarantenes. El certificat de la UE és gratuït per
a tots els ciutadans i les vacunes que et permeten obtenir-lo són les autoritzades
per la Unió: Pfizer, Moderna,
AstraZeneca i Janssen ■
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ILURO | Mascotes

Sant Joan
L'origen de la màgica nit de Sant Joan
Sant Joan: Bernat López

S'acosta la nit de Sant Joan,

la benvinguda a la calor i
festejar l'arribada del sols-

purificador. Els romans, per

una vesprada màgica que
ens anuncia l'arribada de

tici d'estiu.

Minera, la deessa de la

l'estiu. Però, saps exacta-

Els historiadors apunten
que l'origen més remot

guerra, unes festes similars

ment què se celebra per
Sant Joan? La nit de Sant

la seva part, dedicaven a

també amb focs i flames.

Joan és una tradició pagana que se celebrava a
l'hemisferi nord cada 23

cal cercar-lo en les festes
gregues que es dedicaven
al déu Apol·lo. Se celebraven, igual que les nostres,

de juny. Es tractava d'una

en el solstici d'estiu i també

el 24 de juny coincideix amb

celebració on s'encenien

s'encenien grans fogueres

el naixement de Sant Joan

grans fogueres per donar

que actuaven com a agent

Baptista, profeta religiós.

Adaptació cristiana
Sant Joan també es vincula
amb el cristianisme, ja que
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Els historiadors
apunten que
l'origen més
remot cal
cercar-lo en
les festes
gregues que
es dedicaven
al déu Apol·lo

Segons la Bíblia, Joan va
batejar a molts fidels al riu
Jordà i el dia que va néixer,
el seu pare va ordenar encendre una gran foguera per
anunciar la notícia al món.
Foc i aigua
El foc és un dels símbols
en què es basen els rituals ancestrals de la ni de
Sant Joan; és l'element purificador que ens deslliura
de la mala sort i de tot el

dia encenent fogueres a la

que volem deixar arrere.

platja. Algunes persones

L'aigua és el segon símbol
de Sant Joan i es diu que

El foc té dues simbologies: purificar els pecats de

fins i tot salten per damunt

durant la nit del 23 al 24 de

d'elles perquè la tradició

juny totes les aigües tenen

les persones i rendir cul-

explica que els desitjos que

virtuts curatives; per això

te al Sol. En molts països
del món es festeja aquest

demanem durant aquest

en molts llocs és costum

ritual poden complir-se.

banyar-se al mar o al riu

■
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Sant Joan traspassa fronteres
i arriba a les portes del desert
Sant Joan: Bernat López

Sant Joan segueix celebrant-se actualment a
casa nostra en un con-

un monument de grans

Marroc i a Algèria, sobretot

pedres aixecat al neolític
i que servia com a temple

en entorns rurals i dins de

text cristià, tot i que en

religiós. Contràriament,
hi ha qui prefereix cele-

de juny s'encenen fogueres

brar Sant Joan amb ritu-

un dens fum. Les creences
de l'Ansara diuen que el

o new age. Per exemple,

als neovikings o amb xamanisme precolombí. De

ens arriben notícies de per-

la mateixa manera, la fes-

dels camps conreats. Pel

sones donant la benvinguda al solstici d'estiu a

tivitat també té una gran

Stoneheng (Gran Bretanya),

es coneix com 'Ansara'. Al

foc hi passen els objectes
i els utensilis més importants de cada llar.

els últims anys s'ha posat
de moda fer-ho des d'un
punt de vista alternatiu

repercussió al Magreb, on

la cultura berber, cada 24
amb la intenció de produir

fum és un gran protector
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Ritual de salts

aromàtiques. Pràcticament

les branques enceses per

Els berbers, a més, ence-

ho omplen tot de fum, fins

l'interior de les cases i fins

nen les fogueres en patis, camins, camps i cruïlles, i hi cremen plantes

i tot els horts. Per acabar

i tot les acosten als malalts

el ritual, salten set vegades

per purificar i immunitzar
l'entorn de tots els mals ■

sobre les brases, passegen
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Sant Joan i les seves tradicions
gastronòmiques més desconegudes
Sant Joan: Bernat López

S'estima que cada any, no-

s'incrementen els seus po-

ballar en cercle al voltant

més a Catalunya es venen
entre 1.5 i 2 milions de co-

ders curatius o màgics. A

d'un tronc. També es menja

Espanya, per exemple, tro-

un plat tradicional d'areng

ques de Sant Joan. La ten-

amb salsa, acompanyat

petites i artesanes, i la clàs-

bem moltes localitats que
celebren la festa amb sardinades –el peix blau està

sica amb fruita confitada

a la meitat de la seva tem-

Cuba, a Camagüey, un dels

segueix triomfant. Però

porada de pesca– o amb la

rituals existents consisteix

aquesta no és l'única tra-

coca amb tonyina. A Suècia,

a preparar una olla d'ajia-

dició gastronòmica que es

el ritual de Midsommar, una

co, un guisat de carn. I a

fa amb l'arribada del solstici d'estiu. En molts in-

de les festivitats més importants del país que co-

drets del món l'habitual és

incideix amb el 23 i el 24

recollir herbes per preparar orujos, queimades, ai-

de juny, s'observa menjant

guardents i ratafies, perquè

ren els boscos nòrdics per

Perú, a la zona de la selva,
el plat és el juane, similar
a un tamal, que consisteix
en una massa d'arròs, olives, pollastre i ou dur que
es lliga amb arròs i es cou

es creu que per Sant Joan

aquestes dates i després de

al vapor

dència és comprar-les més

maduixes i gerds, que satu-

d'abundant aquavit (un aiguardent molt potent). A

■
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1.000 plans per fer a
Mataró: la campanya per
viure l'estiu a la ciutat

Entrevista a
Xavier Martín,
president del
NEM

Sant Joan: Bernat López

Negoci Empresa Mataró
(NEM) impulsa aquesta

reforçar el vincle emocional

campanya que homenatja

"L'alegria de trobarnos a la

els professionals del comerç,

nostra ciutat", "Fem junts

fa per donar suport al comerç local en un any mar-

la restauració i els serveis lo-

un estiu inoblidable?"; "Viu,

cat per una situació sanità-

cals. Negoci Empresa Mataró

compra, menja i gaudeix de

ria que ha redefinit els hàbits

(NEM) ha presentat la cam-

Mataró" o "A Mataró ho te-

de compra. Suposa, alhora,

panya "Tens 1.000 plans per

nim tot" són alguns dels mis-

fer a Mataró. Aquest estiu

satges que es podran llegir

viu-lo a Mataró", iniciativa

en les 240 banderoles instal·

una aposta per les persones
i, en definitiva, per la ciutat i
el territori". Pel president de

que vol visibilitzar els valors

lades a carrers estratègics

NEM "aquesta campanya vol

que aporten el comerç de

de la ciutat. La campanya

recordar que el negoci local

proximitat i la restauració a
la ciutat. Aquesta actuació

també es podrà veure a la

és el que fa ciutat". Segons

torreta publicitària instal·lada

Martín, "el fet d'exposar a les

de sensibilització va adre-

a la cruïlla de la Riera amb el

banderoles les fotos dels em-

çada a recuperar la impor-

carrer de Barcelona i a 600
cartells repartits per tota la

presaris i els seus equips de

ciutat, a més a més de les

d'homenatjar uns professi-

xarxes socials del NEM.

onals que porten més d'un

tància del teixit local i des
de NEM s'han creat una sèrie de recursos gràfics que

entre comerciants i clients.

volen convidar als consumi-

actuació suposa un pas més
en l'aposta conjunta que es

treball és la nostra manera

any treballant dur per tirar

dors a apostar pel comerç, la

El comerç fa ciutat

endavant els seus negocis i

restauració i els serveis lo-

Xavier Martín, president de

que fan bategar els carrers

cals, i que tenen per objectiu

NEM, explica que "aquesta

de Mataró" ■
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Llar
ILURO | Llar

Decorar la biblioteca de casa
Llar: vivirhogar.republica.com amic.cat

Si aprens a decorar la biblioteca de casa, podràs millorar molt l'estètica del saló, la
saleta, el dormitori o el lloc
que hagis triat. A més, també podràs crear el teu propi
racó per a llegir i mantenir en
millor estat els llibres. Pots
canviar el color de la prestatgeria perquè quedi a joc amb
el color de la paret. Després
d'això, pots col·locar ele-

elegants. Si vols encara fer-ho

com un quadre o una moque-

ments decoratius, destacant

més elegant, pots arriscar-te

les plantes, ja que són molt

amb objectes més cridaners

ta. Tot això li donarà un toc
senyorial a l'estada ■
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Quin és el millor color per a la teva piscina
Llar: Pintomicasa.com - amic.cat

Et suggerim alguns punts que
has de tenir en compte per a
triar el color adequat per a la
teva piscina. Si la teva piscina
està en exterior o interior. Els
colors es veuran més clars i
intensos en exteriors, i, per
contra, més foscos i tènues en
interiors. Segons la il·luminació
artificial. Les llums a l'interior
i al voltant de les piscines fan

que cobrin vida. Els focus Led

en compte que amb tonali-

per a piscines de color blanc

tats fosques potser no veus

destaquen la tonalitat original

el fons clarament. La tonalitat

del revestiment. D'altra banda, els focus multicolors po-

de fons també farà que l'aigua

den crear diferents escenaris.
Segons la profunditat. Mentre

per això que els tons clars es
destaquen i fan veure l'aigua

més profunda sigui, lluirà més

transparent, en contrapartida

blavosa o verdosa en condi-

solen produir enlluernament
pel reflex del sol■

cions normals. Has de tenir

reflecteixi més o menys. És
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La Màquina
del temps

18/06/2020

18/06/2016

18/06/2011

Fa un any...

Es restringirà la circulació
de cotxes per la Riera
L'Ajuntament de Mataró vol reactivar el pla de pacificació del trànsit a la Riera a partir del mes de juliol. El
projecte va quedar tallat per l'esclat de la pandèmia.
Durant la duració de l'estat d'alarma, el consistori va
permetre el trànsit a la Riera, però ara la voluntat és
recuperar l'estratègia anterior, ja que es tornen a fer
evidents els problemes de convivència entre vianants
i vehicles.
Fa 5 anys...

El Maresme programa 35
festivals de música
35 festivals de música repartits entre 23 municipis de la comarca. Entre els mesos de maig i
novembre, el Maresme passa a ser l'epicentre de
la cultura musical de Catalunya. El Canet Rock
destaca com a gran cita, però també n'hi ha d'altres: el Festival ARTS, la Setmana de la Música
Antiga, el Nits de Música, el Festival de Santa
Florentina o el Tast de jazz.

Fa 10 anys...

Joan Mora inicia mandat
amb 107 milions de deute
Joan Mora inicia la seva etapa com a alcalde de Mataró
assumint una situació econòmica complexa del consistori. El govern municipal tripartit abandona l'Ajuntament deixant un deute de 107 milions d'euros i un
saldo de 14.4 milions als comptes. El tripartit deixa
el govern assegurant haver completat el 96% de les
actuacions previstes.
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Horòscops

Passatemps

11/6/2021

Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils,

Passatemps facilitats per amic.cat

Mots encreuats
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7

1
12

10
15

14

13

O
C

F P 3
C
4S I L ENC I 5OR
U A
M
11
8 L
C 7 T A U L A 1MEN T
A
N
Í
E
12
10 S E N Y O R A
M
14
AM Í L I A
A
C
R
13 F

15

6

9

2

1. Entesa, capacitat intel·lectual.
Psique o intel·lecte. 2. Senyor d'una
comarca. 3. Franja de terreny per
transitar, construïda expressament o formada per l'ús. Via rural.
4. Manca de soroll. 5. Metal valuós
de color daurat. 6. Plançó masculí.
Persona o animal respecte del seu
pare o de la seva mare. 7. Plataforma
amb quatre potes. 8. Dotze mesos.
9. Base de la cama. 10. Dama. 11.
Succés, esdeveniment. 12. Algú per
confiar. Que té amistat. Utilitzada
també com a tractament afectuós, encara que no hagi veritable
amistat. 13. Component de la llar.
Grup de persones emparentades
que viuen en una casa i formen una
unitat. 14. Massa d'aigua salada que
cobreix la major part de la superfície
terrestre. Porció extensa d'aigua,
infinitat. 15. Combustió.

Solució:
11/6/2021

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

Dificultat: Mitjana
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ILURO |

Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Mart a Lleó et pot ajudar a emprendre un projecte que fins ara
postergaves. També facilita la
pràctica d'esports. Vigila amb
l'excés de vehemència. Pensa
abans de reaccionar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Possibles canvis al sector econòmic. Potser has de cercar
unes millors condicions bancàries o demanar un préstec.
Vigila amb els furts, no perdis
de vista les teves coses.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si no tens parella, es poden donar oportunitats de conquesta
i podries trobar-te havent d'escollir. Valores especialment la
llibertat i ara no vols massa
compromisos.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mart al teu signe inclina a l'acció. Augmenta la valentia i la
necessitat d'exercici físic. Pot
donar-se una forta atracció
amb algú, però compte que
no es torni obsessió.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Et rebel·les a les imposicions i
no acceptes que et diguin què
has de fer. Algú podria sorprendre's per la teva contundència.
Atracció sexual no resolta amb
una amistat.

Amb Sol i Mercuri a Casa VIII et
mantens en silenci. Sents que
has de ser prudent amb el que
dius, sobretot en assumptes
d'amor. Mart a Casa X activa
el sector professional.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Si havies iniciat una relació de
parella, podeu viure un temps
de certa distància, per motius externs a vosaltres. Mart
a Casa VIII activa la introspecció i la vida sexual.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El bon aspecte d'Urà amb
Venus, facilita que puguis conciliar una mica més la vida personal amb la familiar. Si més
no, aquest podria ser un dels
teus objectius actuals.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Mercuri retrògrad pot portar
retrobaments. Pot tractar-se
d'amics de la infantesa o d'exparelles que et cerquen per les
xarxes socials. Més moviment
al sector laboral.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si havies aparcat la idea de la
paternitat, recobres l'interès i
t'ho planteges de nou. Pots experimentar una mica d'insomni
o somniar molt i sentir que no
descanses prou.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb Mart a Casa IX actualitzes
la teva forma de vida, ja que
vols deixar enrere alguns mals
hàbits. Ja tens el cap posat a
les vacances. Pots rebre una
declaració d'amor.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Possiblement toca fer front a
una despesa inesperada, però
també és cert que rebràs uns
diners pendents. Fes cas a la
intuïció respecte a una persona
del teu interès.
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ILURO | Anuncis per paraules

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

ñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades

en

general.

679 736 491

NECROLOGIQUES

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

15 de juny
Isabel Rosa De Jodar 84
Joaquín Palma García 85
María Graciano Blanco 94
Liberto Espallargas Asensio 83
14 de juny
Manuela Tarín De La Fuente 94
Isidre Ferrer I Cantal 85
Joaquim Ibern Casals 89
Joaquima Selva Lloveras 75
Antonia Ortega De Moya 81
Pepita Ayné I Cardó 82
13 de juny
Mercè Donadeu I Rabert 90
Joan Romà Bonfill 84
Pilar Solé Cartes 83
Antonia Díaz Murillo 90

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

La setmana de la
natura a Mataró
Foto: Francisca Cárcamo.
Font: @panchulei a Twitter.

L'ull mataroní

Cau el Sol
a la ciutat
Foto: Bea Ballestín.
Font: @bballestin a Twitter.
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Personal
Jordi Buch
El somriure del tità

Mira l'entrevista
en vídeo

Bernat López

Sabeu què és la Pseudoacondroplàsia? És una
malaltia minoritària que pateix una de cada 60.000
persones i que afecta el creixement, provocant una
malformació de les articulacions, dolor articular,
artrosi i dificultats motrius. La història del nostre
protagonista és l'exemple perfecte de com l'adaptació, el somriure permanent i l'atreviment et poden
fer superar gairebé qualsevol circumstància. En
Jordi Buch és un mataroní de 37 anys, enginyer
de telecomunicacions i consultor informàtic de
sistemes. Té Pseudoacondroplàsia, però això no
li ha impedit recórrer mig món pedalant damunt
de la seva bicicleta. Buch va descobrir el ciclisme
amb el seu pare, "sortint els caps de setmana a fer
un tomb", però va ser a través d'uns amics i d'una
primera cursa popular quan la vida li va canviar
totalment. "Vaig necessitar 5 hores per fer 40 quilòmetres per muntanya. Les vaig passar magres,
però l'experiència em va encantar", assegura. Des

d'aleshores, en Jordi ha completat reptes apassionants, com la famosa Transpirinenca o creuar
Mongòlia en bicicleta. Va ser al país asiàtic on va
conèixer en Claudi, la seva "gran inspiració" per la
pròxima bogeria que aquest mataroní de somriure
permanent està preparant. El pròxim octubre, Jordi
Buch participarà a la Titan Desert, una cursa de
600 quilòmetres i 6 etapes al desert del Marroc.
Hi anirà convidat per l'organització, després de
guanyar una beca esportiva amb la qual busca
impulsar el seu projecte solidari: visibilitzar les
patologies de creixement. "Jo vaig començar en
el món del ciclisme perquè no podia practicar
amb normalitat cap esport d'impacte. Les articulacions em treballen malament i pateixo molt
dolor. La bicicleta, en canvi, és molt més agraïda
en aquest sentit", destaca Buch. Segons en Jordi,
gràcies al personatge de Tyrion Lannister, de la
mítica sèrie Joc de Trons, la seva patologia ha

Té Pseudoacondroplàsia, però
això no li ha impedit recórrer
mig món pedalant |
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arribat més al gran públic, tot i que encara resta
molta feina per fer. "El meu objectiu participant
en aquestes curses extremes és normalitzar la
situació. A casa sempre hem apostat per viure
una vida el més normal possible. Ara intento donar aquest exemple de superació i de com tirar
endavant quan la vida et sorprèn amb una dificultat", apunta Buch. A la Titan Desert, a en Jordi li
esperen etapes d'uns 100 quilòmetres, algunes
d'elles amb 2.000 metres de desnivell, i jornades
de navegació i autosuficiència pel desert. Malgrat
les dificultats, ell té clar que res no li podrà esborrar el somriure ■

Enorme potencial inspirador
Jordi Buch no és gens conscient de l'enorme
potencial inspirador que suposa el seu testimoni. "Suposo que això ho haurien de dir
els meus amics. Jo em dedico a viure el dia
a dia i a no posar-me pressió amb plans a
llarg termini. M'agrada gaudir de les petites
coses", afirma. El detall que sí que aprecia
de veritat és la "connexió" que estableix en
cada cursa amb tots els seus companys de
pedalada. "Quan la gent em veu es queda
una mica en xoc, i més quan comproven que
competeixo amb ells de tu a tu. A cada final
d'etapa, és molt plaent rebre l'empatia i les
felicitacions dels companys. Les experiències amb la bicicleta són divertides, però fer
aquest vincle humà m'agrada encara més",
reconeix. Per en Jordi, assolir reptes ambiciosos a nivell esportiu li ha permès superar
"barreres del passat". Quan era petit, a causa
de la seva patologia, "no podia gaudir de la
natura com volia", ja que "no era accessible
sortir a caminar o anar a pujar un cim". "El
ciclisme m'ha permès expandir el món i m'ha
aportat una enorme satisfacció interna", reconeix. Amb només dues rodes, un casc i
molta fortalesa interior, Buch ha traçat noves fronteres per la Pseudoacondroplàsia ■

Apunts
Un objectiu: trobar una parella.
Un viatge: Filipines.
Una lliçó: viure el dia a dia.
Una passió: el ciclisme.

Conviure
amb el dolor
Un dels grans 'enemics' de la Pseudoacondroplàsia
és el dolor articular. Sent esportista, en Jordi hi
ha de conviure habitualment, però com a mestre
en l'art de l'adaptació sempre ha sabut cercar el
camí per arribar allà on s'ha proposat. "Sempre
dic el mateix: abans de posar-te límits, has de
provar les coses. Jo, per exemple, centro un 70%
del meu entrenament en la bicicleta de carretera,
per tenir cura de les meves articulacions, però
tampoc renuncio a pedalar per la muntanya. Sóc
molt conscient que, després d'un sobreesforç,
em toca estar tota la tarda a casa fet una coca,
però no t'hi pots posar de mal humor", reitera el
nostre protagonista. En Jordi Buch és així; optimista contagiós. I desprèn una llum que inspira. "M'ha tocat conviure amb aquest pack i ja
està. No puc fer més que tirar endavant i gaudir
al màxim", assegura. Aquesta sempre ha estat
la filosofia que, a nivell familiar, sempre s'ha
'practicat' a casa del nostre entrevistat. "Ens hem
passat molts anys visitant metges i metges per
veure com es podia tractar la meva patologia.
Un cop em van operar per corregir l'angle del
meu genoll, vam decidir que era el moment de
mirar endavant", argumenta Buch. L'exemple d'en
Jordi és d'aquells que t'omplen; és una història
de valor afegit que t'ajuda a entendre que, per
molt adverses que puguin semblar, mai has de
deixar que les circumstàncies dominin la teva
vida. Ell, creuant deserts i muntanyes a lloms
de la seva bicicleta, ens ho demostra cada dia ■
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