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Benvinguda
ILURO | Prèvia

A Mataró també
som creatius

Opinió:
Bernat López

L'allau d'informació que ens envolta diàriament tendeix, en excés, a situar la notícia tràgica o negativa al centre de la di-

100% sostenible, convertint corretges de

ana. En moltes ocasions, els mitjans de

s'asseca ràpidament i protegit contra les

comunicació som responsables de crear

olors. L'empresa mataronina, situada al

una agenda informativa massa basada en

TecnoCampus, també prepara la fabricació

allò polèmic o controvertit. La febre del
clic té massa poder i l'aposta per la notícia que genera interaccions de repulsa

de sabatilles esportives reciclant pilotes

automàtica copsa l'espai central a la prem-

collida de cordatge de raquetes a clubs

sa. Però a casa nostra també hi passen

esportius d'arreu de Catalunya, amb la

coses bones; i hi passen cada dia. Avui

missió de convertir aquest esport en una

en volem reivindicar una d'elles: la cre-

pràctica cent per cent sostenible. En el

ació d'una empresa a Mataró amb una

reportatge d'aquesta setmana us expli-

idea que pot revolucionar el mercat de

quem tots els secrets d'aquest projecte.

la roba esportiva dins del món del ten-

Com diem, és important saber reivindicar

nis. Infinite Athletic fabrica roba tècnica

tot allò positiu que fem a Mataró!

raquetes que en situació normal acabarien
a la paperera en un teixit de polièster que

de tennis per confeccionar la sola. Infinite
Athletic està instal·lant contenidors de re-

■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: APROVES LA GESTIÓ
FETA PEL GOVERN MUNICIPAL FINS A MIG
MANDAT? SÍ (9%) | NO (91%)
NOTES QUE LA NETEJA DE MATARÓ
HA MILLORAT?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Vacunació massiva a Rocafonda

15 hectàrees cremades

El barri de Rocafonda ha estat una de les àrees escollides pel Departament de Salut per desplegar-hi
un dispositiu de vacunació massiva.

La crema escapada de restes vegetals d'un hort va
causar un incendi que va cremar prop de 15 hectàrees de bosc entre Mataró i Argentona.
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Records
ILURO | Records

Així era la
Riera el 1979:
vídeo aquí

Foto antiga: La Riera
a mitjans del segle XX.
Foto: Javier Nubiola.
Foto actual: La Riera actual.
Foto: B.López.

Quan la Riera es
va transformar
en bulevard
Records: Bernat López

La Riera és el carrer principal

s'emmarcava en un conjunt

va dificultar el desenvolupa-

i més emblemàtic de Mataró.

d'actuacions urbanístiques

ment urbà d'una Mataró que

La fotografia antiga que us

per guanyar espai urbà i faci-

ja tenia 17.400 habitants (1877).

presentem avui va ser feta

litar la vida dels ciutadans. Els

Quan la guerra va finalitzar es

a mitjans del segle XX, entre
les dècades dels 50 i els 60.

escamots militars de Carles

Utilitzem aquesta imatge per

VII que van entrar a Mataró
pel portal de Valldeix (1873) i

va traçar el pla per construir
l'Eixample i per executar un
seguit de millores urbanísti-

explicar-vos què passava a la

per l'Havana (1875) durant la III

ques substancials: la Riera va

ciutat quan l'Ajuntament va

Guerra Carlina van obligar els

passar a ser bulevard (1890);

decidir transformar la Riera

governants de l'època a aixe-

es va fer el clavegueram mo-

en un bulevard. La decisió
es va fer efectiva el 1890 i

car un cordó de fortificacions

dern (1894) i es va inaugurar
l'enllumenat públic (1899) ■

al voltant de la ciutat. Això

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

El foc va començar cap a les 12 del migdia a la urbanització de Can Vilardell |

Un incendi en un hort
crema 15 hectàrees
entre Mataró i Argentona

Així van
treballar els
bombers a
l'incendi

Ciutat: Ángela Vázquez

Desastre ecològic al límit
del terme municipal de

de juny un incendi descon-

començar cap a les 12 del

trolat que va cremar unes

migdia a la urbanització de

Mataró. La crema escapada de restes vegetals d'un
hort va causar el passat 24

15 hectàrees a Argentona

Can Vilardell i es va mantenir

i el límit del terme muni-

actiu fins al 25 de juny a les 7

cipal de Mataró. El foc va

del matí, quan els Bombers
el van donar per controlat.
Cap persona va resultar fe-

UN VEÍ D'ARGENTONA,
EL CAUSANT DE L'INCENDI

rida ni cap llar en va resultar afectada, tot i que una

Agents Rurals van confirmar que el causant de l'incendi
va ser un home de 76 anys veí d'Argentona, que va iniciar
la crema de restes vegetals d'un hort sense autorització.
El mateix dia 24 de juny, abans de veure com les flames
es descontrolaven, el presumpte causant de l'incendi ja
havia vist com un foc anterior se li escapava, tot i que en
aquesta ocasió el va poder sufocar a temps ■

a la zona del carrer Galícia

nau del polígon industrial
sí que va patir greus desperfectes. Quatre helicòpters bombarders, dos helicòpters de comandament i
quatre avions de vigilància
i atac van participar en les
tasques d'extinció del foc ■
7
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La reducció de la taxa d'atur juvenil és el principal objectiu d'aquesta oferta formativa |

Aposta per la formació d'adults
amb dues noves seus a la ciutat

Així funciona
el Centre de
Formació
d'Adults

Ciutat: Ángela Vázquez

La formació d'adults per al

2021-2022 serà la que marca
el Departament d'Educació

banda d'aquests cursos, tam-

curs 2021-2022 començarà
amb novetats a Mataró. El

de la Generalitat de Catalunya

a Tres Roques altres cursos

Centre de Formació d'Adults

per a un centre de formació

professionalitzadors com an-

Can Noè (CFA Can Noè)
comptarà amb dues seus

d'adults i que inclou: cata-

glès i francès per a l'hostaleria,

là, castellà, formació instru-

comerç electrònic i cursos per

ubicades a dos barris de la

mental, Graduat en Educació

obtenir el certificat de monitor

ciutat: Rocafonda (Av. Perú) i

Secundària (GESO), Curs d'Ac-

de menjador i manipulador

CerdanyolaNord (edifici Tres

cés a Cicles Formatius de
Grau Mitjà (CAM), Anglès,

d'aliments, primers auxilis, ei-

Roques a la plaça Canigó).

bé s'han previst portar a terme

Informàtica (COMPETIC) i Curs

nes digitals, etc. La reducció
de la taxa d'atur juvenil és el

L'oferta formativa, al detall

d'Accés a la Universitat per a

principal objectiu d'aquesta

L'oferta formativa per al curs

majors de 25 anys i 45 anys. A

oferta formativa ■
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L'Ajuntament repara el paviment
malmès de La Riera
Ciutat: Ángela Vázquez

L'Ajuntament ha iniciat els
treballs de reparació del paviment que està malmès al
tram de La Riera entre els
carrers de Sant Josep i d'Argentona. Es preveu que els
treballs durin dues setmanes en total i es faran en
dos trams. Així, la setmana
del 28 de juny al 4 de juliol es repararà el paviment
del tram de La Riera entre
el carrer de Sant Josep i el
carrer Nou. A continuació,

Es preveu que els treballs durin dues setmanes en total |

del 5 al 12 de juliol, les obres
afectaran el tram entre el

carrer Nou i el carrer d'Argentona ■
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Els Mossos detenen tres
homes especialitzats en
furts tipus teloners

Així són els furts
de tipus teloner

Ciutat: Ángela Vázquez

Els Mossos d'Esquadra han
dut a terme una actuació a
Mataró que s'ha saldat amb
tres persones detingudes,
després de ser enxampades
in fraganti quan intentaven
cometre un delicte de furt tipus teloner a Mataró. Després
de detectar la presència dels

Els tres detinguts van intentar fugir de l'autoritat amb un cotxe robat |

cossos policials, els tres detinguts van intentar fugir de

radial, així com un inhibidor

l'autoritat amb un cotxe robat,

per tal de poder sostreure

descans dels transportistes i
camioners per trencar les lo-

fent-lo topar contra un vehicle

vehicles. Els furts tipus telo-

nes dels camions i robar les

dels Mossos. Dins del cotxe,

ners es basen, bàsicament,

mercaderies sense que ningú

els detinguts duien eines i una

en aprofitar els períodes de

se n'adoni ■

El 25% dels atesos per
Càritas a Mataró durant
el 2020 són nous usuaris

Així es treballa a
Càritas Mataró

Ciutat: Ángela Vázquez

Durant el 2020, Càritas va
atendre oferint aliments de
primera necessitat i altres
suports socials al 2.5% de la
poblacióde la ciutat, un 17.2%
més que el 2019. Un total de
3241 persones van passar per
Càritas, 800 de les quals (un
25% del total) ho van fer per
primera vegada a la vida. De
les 1561 llars ateses, 549 ho

Un total de 3241 persones van passar per Càritas |

han estat també per primer
cop. De la mateixa manera,
Càritas ha fet públiques les

assumir durant la fase més

Per últim, destacar que en

dura del confinament domi-

només un any, a Mataró s'han

ciliari, període on es van aten-

lliurat 25.000 peces de roba

xifres assistencials que va

dre a 47 famílies de la ciutat.

per a col·lectius vulnerables ■
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Durant un cap de setmana, un total de 618 persones van rebre la vacuna |

Dispositiu de vacunació
especial al barri de Rocafonda

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

El Departament de Salut de

pertanyents a col·lectius vul-

persones entre 40 i 49 anys al

la Generalitat ha escollit el
barri de Rocafonda com un

nerables i amb un índex molt

barri va passar del 30 al 41%.

baix de vacunació van poder

Van ser vacunats col·lectius

dels punts estratègics on dur

rebre la vacuna. Gràcies a la

que no disposen de targeta

a terme un dispositiu de va-

iniciativa, segons va apuntar

cunació massiu. Durant un

Carmen Cabezas, secreta-

cap de setmana, un total
de 618 persones del barri

ria de Salut Pública, el per-

sanitària, o que topen amb
barreres idiomàtiques o els
hi manca l'accés a l'entorn
digital ■

centatge de vacunació de

ACTE ONLINE

NOVES PERSPECTIVES DE L'ECONOMIA
DESPRÉS DE LA PANDÈMIA
Amb:

David Bote
alcalde de Mataró

Gonzalo Bernardos

professor titular d'Economia de la
Universitat de Barcelona

08JUL
19.00h
En directe via
ID 894 3438 9144
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La història d'Infinite Athletic
la formen Francesc Jiménez,
Isaac Nogués i François Devy |

Reportatge
Emprenedors sostenibles
La marca mataronina Infinite Athletic converteix deixalles
en roba tècnica i calçat esportiu per la pràctica del tennis
Text: Bernat López

L

'allau d'informació que ens envolta

casa nostra també hi passen coses bones; i

diàriament tendeix, en excés, a situar

hi passen cada dia. Avui en volem reivindi-

la notícia tràgica o negativa al centre

car una d'elles: la creació d'una empresa a

de la diana. En moltes ocasions, els mitjans

Mataró amb una idea que pot revolucionar

de comunicació som responsables de crear

el mercat de la roba esportiva dins del món

una agenda informativa massa basada en
allò polèmic o controvertit. La febre del clic

del tennis. Sota el lema 'Play for the planet' (en anglès 'Juga pel Planeta'), Infinite

té massa poder i l'aposta per la notícia que

Athletic fabrica roba tècnica 100% sosteni-

genera interaccions de repulsa automàti-

ble, convertint corretges de raquetes que

ca copsa l'espai central a la premsa. Però a

en situació normal acabarien a la paperera

12
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Sota el lema 'Play
for the planet',
Infinite Athletic
fabrica roba
tècnica 100%
sostenible
Gaudeix del
reportatge
en vídeo

en un teixit de polièster que s'asseca
ràpidament i protegit contra les olors.

la incubadora tèxtil Reimagine Textile al

L'empresa mataronina, situada dins de

de recollida de cordatge de raquetes a

TecnoCampus, està instal·lant contenidors
clubs esportius d'arreu de Catalunya, amb
la missió de convertir aquest esport en
una pràctica cent per cent sostenible. La
història d'Infinite Athletic la formen tres
enamorats de l'estil de joc dels Federer,
Nadal i Djokovic. Francesc Jiménez, enginyer industrial tèxtil i responsable de
producte de la marca; Isaac Nogués, especialista en comerç internacional i responsable comercial; i François Devy, expert en anàlisi de finances, previsió de
negoci i implementació tecnològica, formen la 'parella de dobles' i l'entrenador
a Infinite Athletic.

Infinite Athletic ja treballa amb més de deu clubs |

Caràcter pioner
La marca nascuda a Mataró és la primera firma especialitzada en el món del ➜
13
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Infinite Athletic aposta per un model on tots els materials emprats es poden reciclar de forma infinita |

tennis "cent per cent soste-

deixalles un element que

deu clubs de tennis de

nible". "Nosaltres juguem a

serveix per fer roba cent per

tennis i, per defecte profes-

cent funcional i sostenible",

sional, sempre preguntem a

relata Francesc Jiménez.

Catalunya i amb botigues
referents com Decathlon i
Tennis Point", recollint els

les botigues si disposen de

cordatges de raquetes que
tots els jugadors i clients ja

reciclada. Vam adonar-nos

Del concepte a la pràctica
Per fer possible el projec-

que ningú havia pensat a

te, l'empresa necessita-

aquests emplaçaments, la

reutilitzar un material com

va disposar de la màxima

els cordatges de les raque-

matèria primera possible

marca hi instal·la contenidors de recollida.

tes", destaquen els nostres

És per això que es va con-

protagonistes. Els filaments

Una roba de plata

que hi ha en una raqueta

tactar "amb molts clubs
de l'Àrea Metropolitana

de tennis estan fets d'un

de Barcelona i amb boti-

fabrica Infinite Athletic a

monofilament de polièster, textura que s'utilitza

gues especialitzades per tal

Mataró "compleix amb to-

d'integrar-los". Actualment,

tes les necessitats d'un ju-

per crear la majoria de la

segons ens confirma Isaac

gador de tennis". "És roba

roba tècnica per a fer esport. "Durant els últims 40

Nogués, responsable co-

ultralleugera. Per exemple,

mercial, Infinite Athletic
"ja treballa amb més de

la samarreta només pesa

materials sostenibles o roba

anys s'ha estat llençant a les

no poden fer servir. A tots

A nivell tècnic, la roba que

90 grams i compta amb un

14
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L'empresa mataronina està instal·lant contenidors de recollida de cordatge de raquetes a clubs esportius d'arreu |

sistema Odor Control per

especialitzada pel món del

sola està feta amb els inte-

evitar les males olors", ex-

tennis no és l'única inno-

riors de les pilotes", detalla

posa el responsable de pro-

vació que Infinite Athletic

François Devy, responsa-

ducte, Francesc Jiménez.

ha dut al mercat. Des de

ble de finances. D'aquesta

En aquest sentit, cal des-

la seva seu, situada al

manera, Infinite Athletic fa

tacar que la marca ha in-

TecnoCampus, l'equip que

un pas més en la seva filo-

corporat ions de plata a

integra el projecte ha ideat

sofia de jugar pel planeta,

la roba, per combatre els

un altre element que busca

apostant per un model to-

efectes de la suor, fer-la

trencar motlles. "Sempre

talment circular i on tots els

transpirable i evacuar els

intentem estar actius, plan-

materials emprats es poden

líquids que puguin gene-

tejant noves propostes que

reciclar de forma infinita.

rar males olors. La filosofia

puguin ser atractives pel

Infinite és facilitar la vida de

consumidor final. És per

La sortida al mercat

l'esportista, alhora que ga-

això que hem confeccionat

Malgrat estar encara en

ranteix un procés productiu

vambes de tennis introdu-

cent per cent respectuós

int un altre element del joc

amb el medi ambient.

que es pot reciclar. Mentre

fase de proves per acabar
de definir els dissenys definitius dels articles, l'em-

tota la part superior del cal-

presa mataronina ja té tra-

Sempre innovant

çat prové dels cordatges de

çada l'estratègia de sortida

La creació de roba tècnica

raqueta, la totalitat de la

al mercat. Ho farà donant
15
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El Club Tennis Mataró és una de les entitats col·laboradores |

protagonisme als clubs i als

vida útil del producte s'aca-

a l'empresa, ja que la tipo-

seus usuaris, els quals han

bi, el mateix client podrà

esdevingut decisius dotant

dur la seva roba als matei-

Infinite Athletic de les ma-

xos contenidors de recolli-

logia de polièster utilitzat
genera un estalvi del 75%
d'aigua, el 60% d'energia i

tèries primeres necessàries

da que tenim als clubs per

el 70% d'emissions de CO2

per tirar endavant la idea.
"Fins a final d'any organit-

tal de seguir ajudant-nos

per cada samarreta fabri-

a reciclar el material. Les

cada. "Cada segon, al món

zarem diferents esdeveni-

samarretes, els pantalons i

es fabriquen 35.000 samar-

ments a clubs d'arreu de

tota la roba que fem torna-

retes de polièster. Això et

Catalunya i començarem a

rà al cicle de producció de

fa veure la importància

vendre el producte als seus

forma infinita", ens traslla-

que té estalviar recursos i

socis. Després obrirem la

den des de la marca.

energia. A més, només una

venda a través d'e-com-

samarreta de cotó consu-

merce, on el client rebrà

Estalvi d'energia

meix 2.700 litres d'aigua,

el producte a casa o al seu

mateix consum que fa una

club", exposa Isaac Nogués.

Per Infinite Athletic, la
sostenibilitat no només

"La idea és que el consu-

ha de venir de la reutilit-

de vida. Nosaltres apos-

midor se senti plenament

zació de materials recicla-

tem per situar-nos al cos-

identificat amb el procés de

bles. L'estalvi d'energia és

tat del Planeta", reivindica

creació. A més, un cop la

un element molt vinculat

Francesc Jiménez

persona en dos anys i mig

■
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La fabricació del teixit i la confecció dels articles es realitza a la nostra ciutat |

Implicant Mataró
Una de les característiques més significatives del projecte empresarial que us pre-

al carrer Enric Granados de Mataró, és on
Infinite Athletic hi obté el teixit circular per

sentem és la seva implicació amb Mataró i

a la seva roba. "Utilitzem màquines circulars

el Maresme. Un dels seus principals clubs

que creen articles molt fins i transpirables,

col·laboradors és el Club Tennis Mataró, el

totalment adaptats a les necessitats del

qual cedeix tots els cordatges de les seves raquetes a la firma. A més, jugadors
de l'entitat participen en els test de roba

jugador de tennis", ens comenten. El mateix passa amb la confecció del producte
final, fet a la nau que Sourtex té al Camí

que la marca fa, per tal de rebre feedback

del Mig, entre Mataró i Cabrera. "Des de

d'esportistes després de jugar amb els arti-

la recollida dels cordatges, inici del procés

cles que fabrica Infinite Athletic. La idea és

productiu, fins que la roba és una realitat,

anar millorant els teixits al costat dels con-

només hem de recórrer 150 quilòmetres.

sumidors locals. Pel que fa a la producció,

Això també aporta encara més sosteni-

aquesta també és gairebé de quilòmetre

bilitat i circularitat al projecte", exposa

0. La roba d'Infinite Athletic vol ser una re-

Francesc Jiménez. Com heu pogut com-

volució mundial, però conservant les arrels

provar, Mataró és un niu d'idees creatives

del tèxtil que sempre hem tingut a casa

que ens han de fer sentir orgullosos. Infinite

nostra. En conseqüència, la fabricació del

Athletic necessita 'jugadors' que apostin
per la seva filosofia de marca un cop que
els productes surtin al mercat. Nosaltres
necessitem jugar pel Planeta ■

teixit i la confecció dels articles es realitza
a la nostra ciutat o als seus voltants. En
primer lloc, l'empresa Texmedin, situada
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ILURO | Instants

Instants
Mataró des del cel

Gaudeix del
reportatge en vídeo

Hem sobrevolat Mataró per
gaudir-la des d'una altra perspectiva

16
INSTANTS - V1.indd 16

25/06/2021 18:58:10

El joc de llums dibuixa
una ciutat d'allò més atractiva
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Espor
Les
declaracions
de Sito
Rivera

FUTBOL SALA

Sito Rivera i
fitxatges de
luxe pel Futsal
Aliança Mataró
Sito Rivera dirigirà el Futsal
Aliança Mataró la pròxima
temporada. Fitxatge de
luxe pel club, ja que arriba
un tècnic de la casa i amb

L'objectiu del nou entrenador és disputar el play-off d'ascens per pujar |

una enorme trajectòria nacional i internacional a les

el play-off d'ascens per

la seva aventura a Itàlia i

banquetes. Rivera ve de di-

pujar.

es retroba amb un Mataró

rigir el Burela, a la Primera
Divisió, equip que ha sal-

on hi havia jugat 12 anys.

Novo i Pipa

Pipa, màxim golejador del

vat la categoria després de

L'anunci del retorn de Sito

curs a Segona 'B', canvia

completar una gran promo-

Rivera ha anat acompanyat

el CN Sabadell per la capi-

ció de permanència con-

de dos fitxatges de primer

tra El Ejido. L'objectiu del

nivell per a la Segona 'B'.

tal del Maresme. Tots dos
jugadors han de donar un

nou entrenador del Futsal

En primer lloc, Pol Novo
torna a casa després de

Aliança Mataró és disputar

salt de qualitat en l'apartat
ofensiu de l'equip

■
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orts
El conjunt groc-i-lila es confirma com un dels millors equips del país |

BÀSQUET

Bronze estatal
pel Cadet de
la UE Mataró
(56-54)
Temporada històrica del
Cadet femení de la UE
Mataró, assolint una medalla de bronze al campionat d'Espanya jugat a

Moviments al CB Maresme

i el València Basket. Les
mataronines van disputar el partit per assolir el

Els equips sènior del CB
Maresme Boet 3 Viles han

bronze contra un Movistar

començat a fer moviments

Estudiantes que ho va com-

de cara a la pròxima tempo-

plicar tot fins al final (56-54).

rada. L'Advisòria Maresme

El Mataró va sortir domina-

ha anunciat els fitxatges de

dor (13-5), sobretot en defensa, però al segon quart
les madrilenyes van millo-

Gedna Capel (Sant Adrià)
i Clara Solé, mentre que

rar substancialment (29-24).

tat les renovacions de David

Després d'un tercer parcial

Romero i Jordi Jarque. En el

l'equip masculí ha concre-

clarament groc-i-lila (45-35),

capítol de fitxatges, Gerard

Lleida. El conjunt groc-i-lila es confirma com un dels
millors equips del país, no-

l'últim intent de remuntada

Comas és la primera cara

de l'Estudiantes va dibuixar

nova anunciada pel Mataró

el 56 a 54 final en el marca-

Parc Maresme de cara al prò-

més superat per l'Unicaja

dor. Triomf històric!

xim curs ■
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TOT QR| Esports
| Esports
ILURO

JOCS OLÍMPICS

95.922 quilòmetres acumulats
per 'De Mataró a Tòquio'

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

La iniciativa 'De Mataró a
Tòquio', ideada pels professors
d'educació física de 28 escoles
amb la missió de completar els
10.385 quilòmetres que separen la nostra ciutat de la seu
dels pròxims Jocs Olímpics,
ha estat tot un èxit. Un total
de 13.000 alumnes i les seves
famílies han anat acumulant
distància al llarg de totes les
activitats programades durant
el curs fins a acumular més de
95.000 quilòmetres. El projecte el culminarà la waterpolista
Marta Bach, portant un penjoll de Laia l'Arquera a l'estadi
olímpic de Tòquio ■

El projecte el culminarà la waterpolista Marta Bach |

NATACIÓ

Segon i quart lloc pel CN Mataró
a l'estatal d'aigües obertes
El campionat d'Espanya d'aigües obertes ha tornat a demostrar el múscul competitiu del CN Mataró. L'equip
masculí va quedar segon en
la classificació estatal, mentre
que el femení va obtenir un
notable quart lloc. Va brillar
especialment el relleu mixt
de 4x1250 metres, format
per Arnau Honrubia, Guillem
Pujol, Mariló Martí i Jana del
Río, proclamant-se subcampió català i quart millor relleu
d'Espanya ■

Va brillar especialment el relleu mixt de 4x1250 metres |
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TENNIS

Albert Ramos
renuncia als
Jocs Olímpics
Albert Ramos no participarà
als Jocs Olímpics de Tòquio. El
tenista mataroní renuncia a la
cita olímpica, ja que prioritza
centrar-se en la seva carrera ATP i continuar acudint a
tornejos. Ramos havia quedat

diverses renúncies per part de

Al costat del seu entrenador,

fora dels seleccionables per

Rafa Nadal i Roberto Bautista

José Maria Díaz, el de Mataró

representar a Espanya, però

li van obrir les portes de nou.

ha decidit no viatjar a Tòquio

FUTBOL

El Mataró tanca
cinc renovacions
i fa pujar a
Albert Viciano

Primera Catalana. De moment, el club ha anunciat les
renovacions de cinc jugadors. Bruno Villagrasa continuarà cedit un any més per
part de la Fundació Grama.
Joan Guillamat seguirà sota

El Mataró comença a per-

els pals, mentre que Toni
Paredes, Pol Almellones i

filar la plantilla de la pròxi-

Dani Prieto també formaran

ma temporada, per inten-

part de la plantilla 2021-2022.

tar millorar la quarta plaça
obtinguda aquest curs a la

El juvenil Albert Viciano puja

ATLETISME

Plata i bronze
estatal per
Raquel González
i Marina
Martínez

■

al primer equip ■

Foto: Joan Villagrasa |

de la ciutat. Les darreres en
pujar al podi en un campionat d'Espanya han estat
Raquel González i Marina
Martínez. La primera s'ha
proclamat subcampiona
nacional de 10km marxa.
L'atleta del Centre d'Atletisme Laietana, per la seva

Les esportistes mataronines

part, ha sumat un bronze

segueixen acumulant resul-

estatal en la prova dels 800

tats positius per l'historial

metres lliures ■
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Dos años trabajando como alternativa liberal progresista para que Mataró vuelva a ser una
ciudad segura y el motor económico de la comarca

“Tenemos que devolver a Mataró la seguridad en
nuestras calles, el desarrollo económico y comercial
que ha sido la marca de Mataró durante años, un
mejor equilibrio económico entre barrios y la limpieza
a nuestras calles”.
Cristina Sancho.

“Cs Mataró hemos presentado diversas medidas
de ayuda económica para paliar la gran bajada
de ingresos que están sufriendo la restauración, la
hostelería, el ocio nocturno y la estética. El equipo
de gobierno las ha rechazado todas”.
J. Antonio Molero.

Cristina Sancho

José Antonio Molero

csancho@ajmataro.cat
ciutadans@ajmataro.cat
telf. 93 758 24 74

jamolero@ajmataro.cat
ciutadans@ajmataro.cat
telf. 937582474

Portavoz Cs Mataró

Concejal Cs Mataró

MATARÓ NECESITA
Incrementar la seguridad y
luchar contra la okupación

Volver a ser el motor
económico de la comarca

Vivienda social

Bajar los impuestos

Mejorar el estado,
mantenimiento y limpieza vial

Movilidad sostenible

Devolvamos la seguridad a Mataró
Ciutadans Mataró lleva dos años exigiendo al equipo de
gobierno que incremente la seguridad en las calles. Desde
hace meses, Mataró vive un estado de inseguridad ciudadana
con asaltos a negocios, quemas de coches y contenedores,
okupaciones y robos a personas con intimidación. Pedimos:
1. La elaboración de un plan integral de seguridad ciudadana.
2. La realización de una auditoría de organización de la Policía
Local, de recursos humanos y “gestión”.
3. La implantanción de cámaras de seguridad, drones y una
APP que conecte a los vecinos con la Policía.
4. El aumento de efectivos policiales.

Cs Mataró
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Lucha contra la okupación
Lucha contra la okupación
La okupación ilegal de viviendas en Mataró ha crecido
La
okupación ilegal en
de viviendas
en años,
Mataróafectando
ha crecido
exponencialmente
los últimos
a
exponencialmente
los últimos
afectando
a
muchos vecinos de laen
ciudad
que ven años,
como el
equipo de
muchos vecinos
deespalda.
la ciudad que ven como el equipo de
gobierno
les da la
gobierno les da la espalda.
Ciutadans Mataró hemos pedido, y lo seguiremos
Ciutadans
Mataró
hemos
y lopara
seguiremos
haciendo, un
cambio
en lapedido,
legislación
proteger
haciendo,
un de
cambio
en la legislación
para
proteger
los derechos
los ciudadanos,
por ello,
pedimos
la
los
derechos
de
los
ciudadanos,
por
ello,
pedimos
elaboración de un Plan Municipal para luchar contra la
la
elaboración
okupación. de un Plan Municipal para luchar contra la
okupación.

1. Reforzar la presencia policial y el patrullaje
1. Reforzar la presencia policial y el patrullaje
preventivo.
preventivo.
2. Impulsar una unidad de Policía Local con el
2. Impulsar una unidad de Policía Local con el
principal objetivo de prevenir, controlar y seguir
principal objetivo de prevenir, controlar y seguir
los inmuebles okupados o susceptibles.
los inmuebles okupados o susceptibles.
3. Asegurar la devolución de los inmuebles
3. Asegurar la devolución de los inmuebles
okupados a sus legítimos propietarios.
okupados a sus legítimos propietarios.
4. Asegurar la convivencia vecinal afectada por la
4. Asegurar la convivencia vecinal afectada por la
propia okupación ilegal.
propia okupación ilegal.

Mejorar el estado y mantenimiento de las calles
Mejorar el estado y mantenimiento de las calles
El estado en el mantenimiento y la limpieza de
El
mantenimiento
y laimportante
limpieza de
las estado
calles en
ha el
sufrido
un deterioro
en
las
calles ha
sufrido
en
los últimos
años.
Son un
las deterioro
imágenes importante
que, día tras
los
Son enlasmuchos
imágenes
que,
tras
día, últimos
tenemos años.
que ver
barrios
de día
Mataró.
día, tenemos que ver en muchos barrios de Mataró.

e

En Ciutadans Mataró hemos recibido las quejas de
En
Ciutadans
Mataró
hemos la
recibido
quejas
vecinos
que nos
transmiten
mala las
gestión
en de
la
vecinos
nos transmiten
la mala llenos
gestióndurante
en la
recogida que
de basuras,
con contenedores
recogida
de basuras,
con contenedores
llenos
durante
días, el incivismo
de algunas
personas que
no respetan
días,
el incivismo
de algunas
no respetan
la normativa
y la dejadez
del personas
equipo deque
gobierno
en la
la
normativa
y la
dejadez
del equipo
de gobierno
en la
gestión
de un
tema
que tanto
preocupa
a los vecinos.
gestión de un tema que tanto preocupa a los vecinos.
Ciutadans Mataró hemos exigido la eliminación
Ciutadans
Mataró yhemos
exigido la ilegales
eliminación
de los huertos
asentamientos
del
de los La
huertos
y asentamientos
ilegales y del
Sorrall.
degradación
de los barrios
la
Sorrall. La degradación
de los más
barrios
y la
inseguridad
son los problemas
urgentes
inseguridad
son loslosproblemas
máslosurgentes
que están viviendo
vecinos de
barrios
que
están viviendo
vecinos de
los barrios
de Cerdañola
y los
Rocafonda,
principalmente.
de Cerdañola y Rocafonda, principalmente.
También, hemos pedido que iniciaran el trámite
También,
hemos
que iniciaran
el trámite
para negociar
conpedido
los propietarios
del edificio
en
para
negociar
losdepropietarios
del edificio
en
estructura
en elcon
barrio
Cerdañola, una
acción que
estructura
en urbanismo,
el barrio de Cerdañola,
una
acción
que
favorezca al
a la imagen
del
barrio
y,
favorezca
al urbanismo,
a la
imagen del barrio y,
tenga
en cuenta,
la vivienda
social.
tenga en cuenta, la vivienda social.

Cs Mataró
Cs Mataró
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Apostamos por una bajada de los impuestos
Apostamos por una bajada de los impuestos
Apostamos por unaCiutadans
bajadaMataró
de lospedimos
impuestos
una bajada

de impuestos,
Ciutadans
Mataró
pedimos
una bajada
de impuestos,
especialmente
en plena
pandemia.
A los socialistas
les da
Ciutadans
Mataró
pedimos una bajada
de impuestos,
especialmente
en plena
los socialistas
da
igual si las famílias
estan pandemia.
en ERTE, siAestan
en paro oles
si los
especialmente
en
plena
pandemia.
A
los
socialistas
da
igual si lasno
famílias
estan
ERTE,
si estan en paro oles
si los
negocios
pueden
abriren
por
las restricciones.
igual
si lasno
famílias
estan
ERTE,
si estan en paro o si los
negocios
pueden
abriren
por
las restricciones.
negocios no pueden abrir por las restricciones.
La subida exponencial de impuestos para 2021, ha
La subida
exponencial
de social
impuestos
para 2021,
supuesto
que,
en plena crisis
y económica,
éstos ha
se
La
subida
exponencial
de impuestos
para 2021,
supuesto
que,
enun
plena
y económica,
éstos ha
se
incrementen
en
6% elcrisis
IBI ysocial
un 17,5%
la tasa de basuras.
supuesto
que,en
enun
plena
y económica,
éstos se
incrementen
6% elcrisis
IBI ysocial
un 17,5%
la tasa de basuras.
incrementen en un 6% el IBI y un 17,5% la tasa de basuras.
Ya en 2020 el equipo de gobierno ya incrementó el IBI un
Ya
2020
equipo
de gobierno
yaun
incrementó
el IBIazul
un
8%,en
el IAE
unel3,8%,
la tasa
de basuras
5,85%, la zona
Ya
2020
equipo
de gobierno
yaun
incrementó
el IBIazul
un
8%,en
el IAE
unel
3,8%,
la tasa
de
basuras
zona
un
6%
y las
instalaciones
deportivas
y 5,85%,
piscinalamunicipal
8%,
el IAE
uninstalaciones
3,8%, la tasa de
basuras un
5,85%,
lamunicipal
zona azul
un
6%
y
las
deportivas
y
piscina
otro
6%.y las instalaciones deportivas y piscina municipal
un 6%
otro
6%.
otro 6%.

Además, por segundo año consecutivo, los
Además, por segundo
añoMientras
consecutivo,
los
presupuestos
llegan tarde.
que para
Además,
por segundo
añoMientras
consecutivo,
los
presupuestos
lleganeltarde.
que
para
cualquier ciudadano
año comienza
en
enero,
presupuestos
lleganeltarde.
Mientras en
que
para
cualquier
ciudadano
año
comienza
enero,
para el equipo de gobierno, parece ser que
cualquier
ciudadano
el año comienza
enero,
para el equipo
de gobierno,
pareceen
ser
que
comienza
en marzo.
para
el equipo
de gobierno, parece ser que
comienza
en
marzo.
Pedimos al equipo de gobierno que dote a
comienza
enequipo
marzo. de gobierno que dote a
Pedimosde
al
Mataró
unos presupuestos
coherentes
Pedimos
al equipo
de gobierno que
dote a
Mataró
de
unos
coherentes
con la situación depresupuestos
pandemia, que
baje los
Mataró
de unosdepresupuestos
coherentes
con
la
situación
pandemia,
que
baje
los
impuestos y lo haga al inicio de año.
con
la situación
de al
pandemia,
que baje los
impuestos
y lo haga
inicio de año.
impuestos y lo haga al inicio de año.

Ayudas a autónomos, comercio y restauración
Ayudas a autónomos, comercio y restauración
Ayudas
a autónomos,
y restauración
tiempo
sufriendo
una degradacióncomercio
de sus

Mataró lleva
Mataró
lleva
una degradación
de sus
comercios
quetiempo
se ha sufriendo
visto intensificada
con la pandemia.
Mataró
lleva
una degradación
de sus
comercios
quetiempo
se hemos
ha sufriendo
visto
intensificada
conmedidas
la pandemia.
Ciutadans
Mataró
presentado
varias
para
comercios
que se hemos
ha visto
intensificada
conmedidas
la pandemia.
Ciutadans
Mataró
presentado
varias
para
ayudar
a autónomos
y pequeños
empresarios:
Ciutadans
Mataró hemos
presentado
varias medidas para
ayudar a autónomos
y pequeños
empresarios:
ayudar a autónomos y pequeños empresarios:
1. Ayudas en digitalización y formación.
1. Ayudas en digitalización y formación.
1. Ayudas en digitalización y formación.
2. Fondo extraordinario de ayudas económicas directas.
2. Fondo extraordinario de ayudas económicas directas.
2. Fondo extraordinario de ayudas económicas directas.
3. Ventanilla única de atención para autónomos y comerciantes.
3. Ventanilla única de atención para autónomos y comerciantes.
3. Ventanilla única de atención para autónomos y comerciantes.
4. Condonación de tasas para establecimientos afectados por
4. Condonación
tasas
para
afectados por
las
restricciones,de
como
tasa
de establecimientos
terrazas.
4.
tasas
para
afectados por
lasCondonación
restricciones,de
como
tasa
de establecimientos
terrazas.
las restricciones, como tasa de terrazas. 5. Gratuidad primera hora de estacionamiento en aparcamientos
5. Gratuidadyprimera
hora
estacionamiento
en aparcamientos
municipales
zona azul
del de
núcleo
urbano.
5.
Gratuidadyprimera
hora
estacionamiento
en aparcamientos
municipales
zona azul
del de
núcleo
urbano.
municipales y zona azul del núcleo urbano.
6. Que los locales de ocio nocturno, restauración y locales
6.
Que lostambién
localespuedan
de ocio
nocturno,
restauración
y locales
musicales
tener
la licencia
de bar/cafeteria.
6.
Que lostambién
localespuedan
de ocio
nocturno,
restauración
y locales
musicales
tener
la licencia
de bar/cafeteria.
musicales también puedan tener la licencia de bar/cafeteria.
La Mesa de Reconstrucción de Mataró todavía no ha presentado
La
Mesa de
de Reconstrucción,
Reconstrucción de
Mataró
todavía no
ha presentado
el Plan
cuyas
principales
funciones
son la
La
Mesa de
de Reconstrucción,
Reconstrucción de
Mataró
todavía no ha presentado
el Plan
cuyas
principales
sondel
la
reactivación
económica, el fomento
del trabajofunciones
y el refuerzo
el
Plan
de
Reconstrucción,
cuyas
principales
funciones
sondel
la
reactivación
económica, el fomento del trabajo y el refuerzo
sistema sociosanitario.
reactivación
económica, el fomento del trabajo y el refuerzo del
sistema sociosanitario.
sistema sociosanitario.

Cs Mataró
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Más inversión para el Hospital de Mataró
La pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve
la necesidad de disponer de más recursos
para el sistema sanitario.
La falta de inversión por las administraciones
y, en este caso del ayuntamiento, condiciona la
calidad del servicio del Hospital, ya que, parte
de esta inversión, se basa en la ampliación de
sus instalaciones en suelo urbano de Mataró.

Por ello, Ciutadans Mataró pedimos a la Generalitat inversión para el Hospital de Mataró; y al ayuntamiento
que ponga ya, a disposición de la Generalitat, los terrenos para su ampliación.

Movilidad inclusiva y sostenible

La movilidad sostenible pasa por ser uno de los
factores que deben llevar a las ciudades a convertirse
en valuartes de la transformación hacia un mundo
más respetuoso con el medio ambiente.
Ciutadans hemos pedido reiteradamente más
puntos de recarga de vehículos eléctricos, y que
los instalados actualmente, funcionen. Algunos
llevan sin hacerlo durante años y con un coste de
30.000€.
Además, crear un aplicativo que gestione los puntos
de recarga y que mejore la gestión de los actuales.

Pero también, esta movilidad ha de ser inclusiva, haciendo que los más vulnerables puedan transitar por las
ciudades con las máximas facilidades posibles.
Pedimos que el Plan de Impulso del Centro, donde se detallan las horas permitidas para circular, no afecte a
aquellas familias que deben llevar en coche a sus hijos pequeños (entre 3 y 9 años) a los colegios del barrio
del centro desde los diferentes barrios de la ciudad. La movilidad no puede ser un peaje para alumnos del
resto de barrios de la ciudad.

Defensa de la Jornada Continua en los colegios
Desde Ciutadans Mataró pedimos al equipo de gobierno
que escuche a las famílias que piden la jornada continua
en los centros educativos para poder conciliar la vida
laboral y familiar y, así, ajustarse: a la realidad laboral y
social de las familias que lo necesiten y soliciten.
Esta demanda, cada vez más extendida, permitiría unos
horarios más racionalizados y de mayor receptividad
para el alumnado, que favorece el rendimiento escolar
de los niños.

Cs Mataró
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A

genda
Carola Ortiz
En el marc del Festival
Nosaltres, la cantant i clarinetista Carola Ortiz presenta
el seu tercer àlbum com
a compositora. A "Pecata
Beata", Ortiz musica poesia
catalana d'autores com Mercè
Rodoreda, Maria Mercè Marçal
o Montserrat Abelló
Dijous 8 de juliol a les 22h
Pati de Can Marchal | Entrada:
5-10-15 euros
Així sona
Carola Ortiz

EXPOSICIONS

Les peces que presenta l'esculd'un llarg procés de reflexió

Des del 12 de juny
al 3 d'octubre
Can Palauet

vers algunes de les situacions

Andrés Galeano (Mataró, 1980)

més cruentes de l'actualitat.

treballa amb fotografia, vídeo,

tor Pol Codina són el resultat
EROSIÓ. POL CODINA
Des de l'11 de juny
al 14 de juliol
La Destil·leria

instal·lació i performance. Ha
FONS PERDUT DE NÚVOLS

exposat a Europa, Sudamèrica,
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El tràiler
de l'obra

Amors
Un espectacle creat a Mataró sobre l'amistat, el desig i la diversitat. Abans de marxar als
Estats Units, en Giorgio reuneix els seus amics per celebrar l'últim sopar junts. Al llarg de
la nit, mengen, beuen, canten i airegen els anhels i els fracassos més íntims, a més a més
d'algun secret molt ben guardat
1, 2, 3 i 4 de juliol a les 22h | Can Boet | Entrada: 6 euros

Estats Units i Canadà.

Nau Gaudí

DE RAMON MARTÍ

Exposició Col·lecció Bassat
PERE CASANOVAS.
ESCULTOR I
COL·LABORADOR
D'ARTISTES
Des del 24 d'abril
al 31 d'octubre
Ca l'Arenas

1990-1999 (II), la segona i última mostra de les obres seleccionades de la col·lecció

Del 14 de maig
al 30 de gener
Can Serra

realitzades durant els anys

Mostra que gira al voltant d'un

noranta.

paisatge mataroní de Ramon
Martí Alsina que ha estat re-

UN DIBUIX DE DAMIÀ
CAMPENY

DANSA

L'exposició presenta l'obra més
destacada de Casanovas, així
com algunes de les obres dels
artistes més destacats amb els
quals va treballar.

Del 14 de maig
al 12 de setembre
Can Serra
Mostra que aplega els dibuixos de Damià Campeny que

ELS ANYS 90 DE LA
COL·LECCIÓ BASSAT
Del 27 de gener
al 17 d'octubre

centment restaurat.

conserva el Museu de Mataró
a propòsit de la recent adquisició: Mort de Lucrècia.

COBLA CIUTAT
DE GRANOLLERS
Dissabte 3 de juliol, 19h
Pati residència Sant Josep
Ballada de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Granollers i,
tot seguit, havaneres amb el

UN PAISATGE

Grup Barcarola.
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De l'1 de juliol al 26 d'agost,
la ciutat viurà una nova edició
del festival |

Cultura

Així sona
la veu de
Carola Ortiz

El Festival Nosaltres inaugura
l'estiu cultural de Mataró
Cultura: Bernat López

El Festival Nosaltres és una ini-

jornada del Nosaltres ha dut a

de la Marina, que acaba de

ciativa que neix l'estiu de l'any

Mataró tres propostes culturals

descobrir la maternitat i par-

2020 amb un objectiu princi-

quilòmetre zero. En primer lloc,

la del que no es parla: l'emba-

pal: la retrobada cultural post-

ràs, el part, la relació amb els

covid, específicament arrelada

l'espectacle "La Mamafesta",
amb les mataronines Jèssica

a Mataró. De l'1 de juliol al 26

Pérez i Núria Palau de la com-

parir. En segon lloc, la com-

d'agost, la ciutat viurà una nova

panyia Quatrelements. "La

panyia de circ contemporani

edició del festival. La primera

Mamafesta" explica la vivència

Madame Gaüc, formada per

sogres o el sexe després de

Maria Palma i Raimón Mató,

JAZZ I POESIA DE LA MÀ
DE CAROLA ORTIZ
Dijous 8 de juliol (22h), al Pati de Can Marchal, la cantant
i clarinetista Carola Ortiz presenta el seu tercer àlbum
com a compositora en el marc del Festival Nosaltres. A
"Pecata Beata", Ortiz musica poesia catalana d'autores
com Mercè Rodoreda, Maria Mercè Marçal o Montserrat
Abelló. Amb elles la compositora resident a Argentona
afronta temes com ara l'exili, la por a l'abús, la solitud i
la desesperació. Herències rebudes per la dona d'avui.
Ortiz s'acompanyarà de la guitarra de Bartolomeo
Barenghi i de la violoncel·lista Sandrine Robilliard ■

representa un abstracte del
seu preciosista espectacle "Fil".
La creació explora les relacions
humanes i la superació dels
problemes en comú a partir
d'un llenguatge universal: la
fisicalitat. Per acabar, el debut del Nosaltres ens acosta
el duet de música electrònica Talcö, format a Mataró
l'any 2002 pel Dj i productor
Marc Latorre (Marc Nürel) i pel
també productor Raül Sala
(Tatsumi & Masako)

■
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Amors: un espectacle sobre
l'amistat, el desig i l'adversitat

Gaudeix del
tràiler de
l'obra

Cultura: Bernat López

Dirigida pel mataroní Pere
Anglas amb el suport de
Minerva Prat, 'Amors' té l'objectiu d'esdevenir una acció
de sensibilització en matèria de diversitats sexuals i
de gènere adreçada a tota
la ciutadana. L'obra convida
a reflexionar sobre els rols de
gènere, els valors, les creences, les identitats, els desitjos i plaers, i els imaginaris

Del dijous 1 de juliol al diumenge 4 , l'obra es podrà veure a Can Boet |

culturals en referència a les

mengen, beuen, canten i aire-

per reafirmar l'imaginari erò-

sexualitats. Abans de mar-

gen els anhels i els fracassos

tic i les preferències sexuals

xar als Estats Units a estu-

més íntims, a més a més d'al-

de cadascú. Del dijous 1 de

diar, en Giorgio reuneix els

gun secret molt ben guardat.

juliol al diumenge 4, l'obra es

seus amics per celebrar l'últim

La vetllada servirà també per

podrà veure a Can Boet, cada

sopar junts. Al llarg de la nit,

reivindicar valors i creences i

dia a les 22h

El Festival Poesia i+ aterra a
Mataró amb una doble actuació

■

Així sonen
Magalí Sare
i Sebastià
Gris

Cultura: Bernat López

Torna el Poesia i +, un dels festivals de poesia més importants de Catalunya. Aquest
any, a més, en format 100%
presencial i diversificat
per diversos municipis del
Maresme, entre ells Mataró.
A casa nostra, el pròxim 7 de
juliol als Jardins de l'Antic
Escorxador (20h), el Poesia i
+ ens fa arribar les veus d'Esteve Plantada i del duet for-

Actuacions d'Esteve Plantada i de Magalí Sare i Sebastià Gris |

per la immediatesa dels fets

publicar el disc 'A boy and a

mat per Magalí Sare i Sebastià

d'actualitat i per una enorme

girl', producció que aposta per

Gris. Plantada és un dels grans

serenor reflexiva. Pel que fa al

poetes de la seva generació.

duet format per Magalí Sare i

La seva obra està impregnada

Sebastià Gris, l'any passat van

l'experimentació electrònica
a través de la deconstrucció
de temes clàssics ■
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Mataronins
Singulars
Jordi Arenas: un geni de l'art i dels animals exòtics
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
Com molts mataronins, penso que en Jordi Arenas
ha estat l'artista local més complet que hem tingut
durant la passada centúria. I això que de grans artistes n'hem tingut un bon grapat. En Jordi Arenas
i Clavell va néixer el 7 de novembre de 1920 en
el si d'una família de l'alta burgesia mataronina.
Una vella nissaga de filadors i teixidors. La família
Arenas, entre altres propietats, posseïa una bona
quantitat d'hectàrees a la població empordanesa
de Surius, terreny destinat a l'explotació de l'alzina
surera. En Jordi, igual que el seu germà gran, en
Jaume, van venir al món i sempre van viure a la casa
familiar del carrer d'Argentona, el lloc on avui està
ubicada la Fundació Germans Arenas. Un gran casal de dos cossos d'amplada, pati interior i sortida
posterior al carrer de Sant Sadurní. L'edifici, que és
d'estil anglès amb alguns retocs modernistes, és
obra de l'arquitecte Emili Cabanyes. De nens, els
Arenas van estudiar als escolapis de Santa Anna.
Als vespres assistien a l'antiga Escola dels Arts i
Oficis del Carreró on van aprendre dibuix i pintura

Arenas: el millor artista localdel segle XX |

sota el mestratge del conegut pintor Rafael Estrany
i Ros, que era a la vegada el director d'aquesta escola i el conservador del Museu Municipal. També
aprenia piano amb el joveníssim músic Enric Torra,
tan sols deu anys més gran que ell. El 1936, quan
en Jordi tenia 16 anys, va esclatar la Guerra Civil.
A ca l'Arenas, on mai els hi havia mancat mai res,
es van començar a patir les primeres penúries econòmiques. Acabada la guerra, per instàncies del
seu mestre, en Rafael Estrany, és nomenat professor ajudant de dibuix i pintura a l'escola dels Arts i
Oficis, un càrrec més honorífic que remunerat, però
que a ell li va ocasionar molta il·lusió. Era el primer
reconeixement de la seva vàlua com artista; sols
tenia 20 anys. El 1941 va intervenir amb el mestre
Rafel Estrany i amb en Santiago, el fill d'aquest,
en la restauració del monumental quadre de Pere
Pau Montanyà El martiri de les Santes, que presideix el presbiteri de Santa Maria. És una tela de
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El 1945 l'Arenas va tenir el primer gran encàrrec escultòric: una Mare de Déu |

500 per 430 cm que havia quedat molt malmesa
a causa de l'incendi de 1936. Molts anys després,
en una visita que vaig fer a Santa Maria amb en
Jordi Arenas, entre molts altres llocs em va portar
a visitar aquesta pintura. Em va fer prestar atenció en un petit detall de l'obra. Em va assenyalar el
perfil de la cara d'un soldat romà situat en un dels
angles inferiors de la tela. "Veus aquest soldat
del casc? El model va ser el meu amic, l'arqueòleg Marià Ribas i Beltran", em va dir. Això ho he
cregut cegament fins no fa gaires hores. Aquest
matí, abans d'escriure aquests paràgrafs, ho he
volgut anar a comprovar i he anat a donar una
ullada a les quatre grans teles que circumden
el presbiteri de la majestuosa basílica. La meva
sorpresa ha estat majúscula. Tres de les quatre
pintures que encapçalen la nau de Santa Maria
tenen un soldat romà en un dels seus escaires
inferiors... A hores d'ara se'm presenta un dubte:
no estic segur si el què em va dir l'Arenas fou el
model que va posar per pintar el romà del quadre
de les Santes o el que hi ha en El Martiri de Sant
Cugat o en La Decapitació de Sant Cugat, els dos
llenços que hi ha al seu costat. Doncs en les tres
obres hi va intervenir la mà del nostre artista. M'he
mirat amb deteniment les tres figures i, la veritat,
no m'atreveixo a afirmar res. De totes maneres ho
deixo escrit i més endavant, si volen, els entesos
ja ens ho diran. En Francesc Masriera i Ballescà
ha escrit que de les quatre grans teles originals
que abans de la guerra hi havia a la capella absidal de Santa Maria, una, La decapitació de Sant
Cugat, va ser totalment destruïda per les flames i

què l'actual va ser pintada totalment de nou per en
Jordi Arenas, inspirant-se en uns esbossos que hi
havia de l'obra primitiva. El 1945 l'Arenas va tenir
el primer gran encàrrec escultòric de la seva vida.
Un encàrrec que, per cert, li va ocasionar un seguit de problemes. La confraria de la Soledat, una
fraternitat religiosa formada per la burgesia més
dretana, elitista, moralista i centralista de la ciutat
li va encarregar que esculpís una imatge de la Mare
de Déu per poder treure-la en processó els dies de
la Setmana Santa. El jove Arenas va acceptar l'encàrrec amb molta il·lusió i, immediatament, es va
llençar a treballar entusiastament en el projecte.
Va ser un agosarat. Va voler trencar motlles en una
època on el "Nacional catolicismo" era un dels pilars on es recolzava el nou règim. Es va proposar
que la seva Mare de Déu no fos una més de les
arquetípiques verges a què ens havia acostumat la
imatgeria religiosa espanyola. Aquelles que durant
segles havien esculpit en Martínez Montáñez, en
Juan de Mesa, l'Alonso Berruguete o en Francisco
Salzillo. No volia que la seva Soledad s'adaptés al
tradicional patró d'una dona trista, histriònica, explosiva i tremendista, sinó que s'adaptés al model
de la dona catalana quan passa un gran disgust:
molt més sòbria i introvertida ■ ■ ■

➜

Per continuar
llegint la biografia,
escaneja el codi QR
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La depressió afecta més de 300 milions
de persones arreu del món |

Salut

El nostre
reportatge
sobre la
depressió i
suïcidi

Els països rics encapçalen la
llista de casos de depressió a Europa
Salut: Bernat López

Un 6,4% dels ciutadans euro-

persones arreu del món i és
una de les principals causes
d'invalidesa i d'una possible

Europea, que viuen en zones

fets fins ara per comparar
les xifres de diagnòstic de

mort prematura. Segons les
conclusions de l'estudi, per

poca activitat física i nivells
educatius i d'ingressos més

la malaltia entre els diversos

grups de població, les perso-

baixos. De la mateixa ma-

estats que integren el con-

nes més afectades per la de-

tinent. La depressió afecta més de 300 milions de

pressió són les de més edat,

nera, els països de l'Europa
Occidental presenten taxes
de prevalença de depressió

peus tenen depressió, segons
un dels estudis més amplis

que no han nascut a la Unió

d'alta densitat de població,
amb malalties cròniques i

més elevades en comparació

Més dones que homes
Al conjunt dels 27 països europeus analitzats, la
depressió és molt més freqüent en dones, amb un
7,7%, que en homes, on arriba al 4,9%. L'extrem es viu
a Islàndia i Portugal, on hi ha el doble de dones que
homes amb depressió. L'estudi ha estat liderat per
investigadors del King's College de Londres, l'Institut
Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM),
el Parc de Recerca Sant Joan de Déu-Institut de
Recerca Sant Joan de Déu, l'Institut de Biomedicina
de la Universitat de Lleó i el CIBER ■

amb els de l'Europa Oriental.
Concretament, la prevalença
més alta és dona a Islàndia,
amb el 10,3% de la població, seguida de Luxemburg
amb el 9,7%, Alemanya amb
el 9,2% i Portugal, on el 9,2%
dels ciutadans tenen depressió. La menor prevalença, en
canvi, és a la República Txeca
i Eslovàquia, totes dues amb
un 2,6%

■
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La immunitat: com funciona
l'efecte de les vacunes?

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Salut: Bernat López

Poques hores després de vacunar-nos, el nostre cos comença a generar anticossos
contra el virus. Si s'ha passat
la malaltia, el pacient ja els ha
generat de forma natural. La
funció dels anticossos és la de
capturar el virus i eliminar-lo
de la circulació dins del nostre
organisme. En conseqüència,

Després de vacunar-nos, el nostre cos comença a generar anticossos |

hi ha més capes de protecció

el nostre sistema immunitari i

Això sí: així que el virus vagi

enfront del virus quan s'ha

que tenen a veure amb la va-

mutant, encara que tinguem

passat la malaltia o s'ha rebut

cuna. En primer lloc hi ha les

anticossos, si aquests anti-

la vacuna. És aquí on cal pre-

cèl·lules tipus B, que queden

cossos no són capaços de re-

sentar les dues tipologies de

entrenades per generar an-

conèixer el virus, no estarem

cèl·lules que mantenen alerta

ticossos de nou quan calgui.

protegits ■

La clau de les cèl·lules tipus T
La clau per mantenir una millor immunitat són les cèl·lules tipus T, les quals
poden fer que les vacunes siguin més eficaces malgrat les mutacions del virus.
Les T identifiquen les cèl·lules infectades i les destrueixen de forma molt ràpida, evitant que el virus s'escapi dels anticossos. D'aquesta manera, malgrat les
mutacions, les vacunes continuarien sent vàlides ■
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ILURO | Mascotes

Motor
El casc o la vida
Motor: circulaseguro.com - amic.cat

L'ús del casc marca la di-

de contratemps en les vies,

importància. Quan un moto-

ferència perquè, en cas de
col·lisió o caiguda, un con-

com els dubtes entre els

rista, ciclista o conductor de

usuaris respecte a l'obligatorietat de portar-lo o no.

patinet sofreix una caiguda

tratemps no arribi a convertir-se en una tragèdia. El

Les normatives varien molt

és habitual que el seu cap
colpegi contra el sòl, altres

casc redueix les lesions i la
seva gravetat. I, no obstant
això, no és petit el nombre
de persones que encara es
resisteix al seu ús. No sols
parlem de motos i bicicle-

entre països, fins i tot en-

vehicles o objectes del mo-

tre regions o ciutats. Però

biliari urbà, produint-se una

el que no canvia, són els

lesió per l'impacte directe.

advertiments dels profes-

A això se li suma que el mo-

sionals mèdics: les conse-

viment del cos -cap inclòs-

qüències d'un traumatis-

porta una velocitat durant

tes, la introducció dels nous

me cranial poden ser molt

la marxa que, en el moment

vehicles de mobilitat per-

greus, o fins i tot fatals, mo-

del xoc, es redueix brusca-

sonal (VMP) a les ciutats ha

tiu pel qual qualsevol mesu-

ment. No obstant això, el

incrementat tant el nombre

ra de protecció és de vital

cervell continua movent-se
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dins del crani en la direcció

lloc, el casc actua com a bar-

que porta el cos, xoca contra

rera entre el cap i l'objec-

que la força no es concentra en una sola part del cap.

la paret interna i es desplaça

te contra el qual s'impac-

Recorda que perquè el casc

després en la direcció opo-

ta. Després, l'estructura del

et protegeixi és fonamen-

sada. Això és el que es diu

casc s'encarrega d'absor-

tal que estigui ben col·locat

impacte intern i és capaç de

bir part de l'energia, amb

i que sigui de la grandària

provocar des d'una "petita"

el que el cervell colpejarà

adequada. Per descomptat,

lesió cerebral fins a la mort.

amb menys força contra el

a part de triar sempre mo-

Portar el casc correctament

crani. Un altre efecte que

dels homologats, tingues en

posat quan es produeix un

s'aconsegueix amb el casc

compte que la tecnologia

xoc canvia completament

és la dispersió de la força

aquesta situació. En primer

de l'impacte de tal manera

també pot suposar un plus
per a la teva protecció ■
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Llar
ILURO | Llar

Trucs per a decorar el dormitori
infantil amb llits dobles
Llar: ecocosas.com - amic.cat

fecta per a molts infants.

tu i els nens o nenes. Ha de
ser un lloc segur, còmode i

Tenen grans avantatges com

bonic, a més de tenir un dis-

l'estalvi d'espai, deixant molt

seny congruent amb el de la

no es comparteixen els llits
cada dia. Una bona idea és
implementar un llit niu, es-

més per a jugar. El primer és

resta de la casa. Es poden fer

talviant molt espai. Així, po-

saber en quina classe d'ha-

autèntiques meravelles si es

dràs treure el llit de sota l'ori-

bitació col·locaràs els llits. Si

té espai. Per exemple, hi ha
dissenys on la llitera té for-

ginal si ve algú, recuperant

és petita, has d'usar llits niu
o llitera de totes totes, obli-

ma de casa, però necessites

anar més enllà i col·locar una

dant-te dels llits individuals.

metres quadrats de sobres, o

llitera amb zona de descans

És més, pots comprar una

altres col·loquen tobogans i

llitera amb calaix inferior, el

altres objectes decoratius. Al

qual servirà per a emmagat-

final, el límit és el pressupost,

o estudi sota. Això dividirà
l'habitació en dues i aprofitarà l'espai vertical, deixant

zemar objectes i aprofitar

l'espai i la imaginació. En al-

la part superior per a dormir

més l'espai. Quant al disseny,

tres casos, es pot combinar
l'ús de lliteres amb sales de

i la de baix per a descansar
o estudiar ■

La llitera o llit doble és per-

depèn molt del que vulguis

descans, especialment quan

l'espai si no hi ha ningú. I pots
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Colors recomanats per a habitacions d'homes
Llar: ecocosas.com - amic.cat

Triar els colors d'habitacions
per a homes no és una tasca
complicada. Coneix els millors tons masculins (basat en
dades històriques i psicològiques) que són perfectes per a
acolorir les seves habitacions.
Tonalitats Blaves. La tranquil·
litat és important en un lloc
de descans. Després d'un llarg
dia a la feina, no hi ha res com
un espai blau que ajudi a reduir l'estrès. Com els homes

és neutre, i a més hi ha tants

foscos per a atenuar el tint

tons que pots barrejar i com-

clar. Usa cortines fosques amb

prefereixen colors més foscos,

binar amb fusta. Blanc i negre.

roba de llit encara més fosca i

considera un blau marí amb
accents clars. Marrons i terres. Encara que el marró no
és el color preferit entre els

El blanc és una pissarra neta

complementa amb una peça

que ofereix l'oportunitat de
titat de colors. Considera un

d'art. Negre i combinacions.
El negre és el pol oposat del
blanc i crea un espai tranquil

homes, és un fons ideal per a

blanc apagat que no sigui tan

que suggereix la nit, el somni

un dormitori elegant. El marró

brillant i usa alguns elements

i el romanç ■

decorar amb una gran quan-
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La Màquina
del temps

02/07/2020

02/07/2016

02/07/2011

Fa un any...

Mataró doblarà
els seus carrils bici
Mataró ha donat llum verda al projecte que ampliarà
de forma significativa la xarxa de carrils bici de la ciutat fins a arribar als 16 km. El projecte implica doblar
les vies ciclistes mataronines i contempla la construcció de dotze nous trams. El pressupost total és
de 993.168,79 euros. Part del pressupost prové d'una
subvenció dels Fons Europeus de Desenvolupament
Regional.
Fa 5 anys...

En Comú Podem guanya
novament a Mataró
En Comú Podem revalida la victòria a Mataró a
les eleccions generals, com ja va passar el passat mes de desembre. La formació lila, liderada
per Xavier Domènech a Catalunya, s'ha imposat
a la capital del Maresme per davant del PSC, que
aguanta en segona posició, i d'ERC, que creix en
percentatge de vots. Amb un 23,66 per cent dels
vots, En Comú Podem ha estat la formació amb
més suport a la ciutat.
Fa 10 anys...

El Port instal·la un paviment
que redueix la contaminació
El Port de Mataró ha incorporat mesures de sostenibilitat molt interessants: contenidors soterrats, la recollida
d'aigües pluvials i un paviment innovador. Aquest últim
té propietats fotocatalítiques gràcies al material que
s'utilitza per crear-lo: el diòxid de titani. La naturalesa
del paviment ajuda a reduir la contaminació atmosfèrica. Es calcula que l'eliminació dels elements nocius
a la zona serà d'un 30%.

LA MÀQUINA DEL TEMPS.indd 40

22/06/2021 15:32:32

Horòscops
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Passatemps facilitats per amic.cat
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otze mesos.

1

I

5

5PO B

1. Dotze mesos. 2. Caballero.
Terme de cortesia. 3. Guarisme
d'una o més xifres. 4. Mama.
Femella respecte del seu fill o
fills. 5. Població petita. Població.
6. Líquid, generalment de color
vermell, que circula per les artèries i venes del cos dels animals. 7. El començament, raó
fonamental. 8. Lluita armada
entre nacions. 9. Algú per confiar. Que té amistat. Utilitzada
també com a tractament afectuós, encara que no hagi veritable amistat. 10. Gas atmosfèric respirable. Barreja gasosa
composta en la seva major part
per oxigen i nitrogen i, a més,
petites quantitats d'argó, àcid
carbònic i vapor d'aigua, que
forma l'atmosfera terrestre. 11.
Metal valuós de color daurat.
12. Progenitor, creador, cura.
13. Grup de persones. Persones.
14. Base de la cama. 15. So de
la parla humana.
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Forta atracció entre tu i una
persona amiga i no saps si
passar a l'acció. L'economia
et segueix preocupant i estàs
disposat a remoure cel i terra
per controlar el tema.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si estaves patint perquè no
tenies notícies d'una persona
important per tu, ara sembla
que dóna senyals de vida. Et
reafirmes en les teves opinions
i guanyes en seguretat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Pots mostrar-te gelós o controlador amb la parella. Assegura't
que no és quelcom infundat
abans de dir res. Gestions per
assumptes econòmics. Toca
fer paperassa.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Vas en reserva energètica. Pots
sentir-te una mica cansat i amb
poques ganes de fer coses.
T'anirà bé posar atenció als
teus projectes més personals.
Procura descansar més.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

L'oposició Venus/Plutó et pot
inquietar una mica en el terreny sentimental. Deixa que
les coses flueixin de manera
natural. Mercuri directe a Casa
IX anuncia algun viatge.

Darrerament sembla que estàs una mica més replegat en
tu mateix. Els altres noten la
teva distància i podries estar
generant malestar a algú amb
la teva indiferència.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Mart en oposició a Saturn et
pot fer moure fitxa i iniciar una
relació. Hi ha persones poc clares a la teva vida. No entris en
discussions i sigues fidel als
teus valors.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Penses profundament en la
teva situació laboral i material. Un assumpte sentimental
que estava paralitzat, torna a
moure's. Si no ets pare o mare,
et planteges ser-ho.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Mercuri directe t'ajuda a actualitzar temes personals que es
trobaven paralitzats. Nits amb
una mica d'insomni. Reps el
suport del pare o d'un familiar
de més edat que tu.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri directe mou temes de
caràcter laboral que estaven
aturats. Gaudeixes de la lectura. Trobades amb familiars
amb els quals fa temps que no
us veieu, per posar-vos al dia.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Hi ha coses del passat que necessiten ser tractades perquè
viatgis més lleuger. Parlar-ne,
t'ajudarà a passar pàgina. Estàs
decidit a fer nous amics i cerques la manera.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L'aspecte entre Sol i Júpiter, afavoreix les millores en general.
Qualsevol tema que estigués
estancat, es mou a favor teu.
En l'amor pots tenir diverses
opcions on triar.
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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.

Inserta el teu
classificat online

Imprescindible experiencia en

antigüedades

desvíos. Horario de tarde. Enviar

679 736 491

whats para entrevista 674 157 915

Montamos su agencia matrimo-

Chica se ofrece para limpieza 631

nial en franquicia. 688 290 791

AMISTATS

NECROLOGIQUES

Segle XXI. Ag. Internacional

Empresa tèxtil precisa especia-

per

lista en Owerlock, repunt, boras

Dissabtes 21 h. Sopars amb Ball.

i engomadora. Enviar currículum

Rda.

seleccionboras@gmail.com ó 696

Mataró 688 290 791

Empresa tèxtil precisa mosso/a
de magatzem. Interessats enviar currículum seleccionboras@
gmail.com
Me ofrezco para cuidar personas
mayores. Tengo experiencia y referencias. 634 953 496
Empresa líder busca TAROTISTA
para desvíos a casa. Ofrecemos
alta en SS.SS. horario tarde.

Amistats

i

Parelles.

Republica

3.

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

general.

941 295

Repàs escolar estiu. 676 993 675

491 197

en

Mudanzas económicas Maresme. 692 021 141
Reparatot: la seva reparació, al

28 de juny
Miguel-Ángel García Parra 67
Margarita Escobar Navarro 93
Montserrat Salomó Roca 67
Petra Álvarez Sánchez 96
Nati Colás Pola 83
Joaquim Oriol I Tarridas 60
Ezequiela Plaza López 84
Marcelino Bonet Herrero 86
27 de juny
Joan Llaveria Savall 86
Simón Rene Fernández Villa 88
Ascensión Pérez Álvarez 90
Ramón Galán Merino 77
Emilia García Díaz 92
Luisa González Guerra 87
Josep Maria Domínguez i
Manrique 68

millor preu. 688 290 791
Compro comics, discos, álbunes
de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyper-man, Madelman, muñecas, Tente, Rico, Paya y

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Incivisme
a Can Bruguera
Foto: Carolina Juárez.
Font: Grup Foto Denúncia Mataró
a Facebook.

L'ull mataroní

Concentració
contra els
desnonaments
Foto: Sindicat d'Habitatge
de Mataró.
Font: @sindicatmataro
a Twitter.
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Personal
Dani Ballart
El triomf de convèncer

Mira l'entrevista
en vídeo

Bernat López

Guanyar finals és el darrer esglaó que tot esportista somia ser capaç d'escalar; suposa l'últim pas
que legitima, encara més, l'excel·lent feina feta al
llarg de la intensa cursa d'obstacles que ha dut un
equip fins a les portes de la glòria. Dani Ballart coneix molt bé la sensació de victòria; d'alçar títols.
Durant la seva etapa com a jugador professional
de waterpolo va col·leccionar molts moments al
punt més alt del podi, tant a Jocs Olímpics com
a Mundials. En el seu primer curs com a tècnic
del CN Mataró, Ballart ha aconseguit que l'equip
femení es cregui capaç d'aspirar a tot. Ha estat
un any intens, amb quatre finals disputades i que
ha culminat amb la certesa que aquest grup està
destinat a viure grans coses. "A vegades, arribar
a la teva millor versió no és garantia de victòria,
però no ens hem de desviar de la bona feina feta
per les noies. Han crescut molt i tenen un gran

futur", assegura l'entrenador. En Dani ha renovat
amb el club per tres temporades. Ningú li treu del
cap la confiança que manifesta vers les seves jugadores. "Des del minut u tenia clar que ho podien
guanyar tot. La qüestió era convèncer les noies
de l'enorme potencial que tenen. Crec que hem
sabut fer net de les finals perdudes, perquè hem
vist que cada vegada competíem millor. Ara, les
jugadores ja estan preparades per fer el salt definitiu", afirma Ballart. Per aconseguir un gran 'què',
és molt important posar la mirada en el 'com'. En
qualsevol entorn laboral, i molt més en el món de
l'esport, els processos previs marquen el resultat
final. És aquí on Dani Ballart parla de "l'orgull" que
sent per com les noies del CN Mataró "fan equip".
"Tenim jugadores que han estat a Jocs Olímpics
i d'altres de categoria cadet i juvenil. Totes formen un tot unit. Tinc una gran sensació de bloc,

Dani Ballart coneix
molt bé la sensació
de victòria; d'alçar títols |
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de feina i de sacrifici. Això em va entendre que
el club viurà èxits en breu", destaca. Ballart és
conscient de l'exigència necessària per aixecar
títols, però ha intentat sempre "no demanar impossibles" a les jugadores. "Si alguna vegada ho
he fet, ha estat de dilluns a divendres, durant els
entrenaments. He de reconèixer que les noies
han acabat extenuades en ocasions, fins al punt
d'odiar-me, però aquest cansament s'ha traduït després en moments de joc brillants", valora
l'entrenador del CN Mataró. Dani Ballart demana
paciència a l'entorn, ja que "en cap feina és possible demostrar un màxim nivell cada dia", però
demostra una enorme confiança en el projecte.
"L'any vinent, volem un títol. Les noies el mereixen", sentència ■

Intensitat és felicitat
Sens dubte, els Jocs Olímpics de Barcelona 92'
van suposar l'explosió de l'esport nacional. Un
dels tresors més preuats d'aquella cita olímpica
va ser la selecció de waterpolo, plata a Barcelona i

Conéixer nous mons
Gràcies al waterpolo, Dani Ballart ha viatjat
per mig món, nodrint-se de cultures i paratges
que impressionen. Sortir de la zona de confort
suposa un repte que tothom hauria de poder
assumir, almenys un cop a la vida. Així mateix
ho va projectar el nostre protagonista quan va
decidir marxar a entrenar el Gezira Sports Club
de El Caire. "Va ser una etapa de creixement
personal", ens relata Ballart. A Egipte gairebé
no hi ha jugadors professionals de waterpolo.
La majoria combinen "la seva activitat esportiva
amb feines molt dures". "Jo tenia jugadors que
treballaven a la petroliera més gran d'Àfrica,
a Uber o fent enviaments de camions les 24
hores del dia", ens explica Ballart. Aquest context el va obligar a "dissenyar una estratègia
alternativa" per entrenar l'equip. "Va ser meravellós transmetre als jugadors que serien ells
qui manarien. Vam planificar els entrenaments
en funció dels seus horaris i necessitats, per
intentar que arribessin amb forces a entrenar.
Aquesta comunió d'entesa ens va ajudar molt
a aconseguir resultats", recorda l'entrenador ■

Apunts

campiona a Atlanta, quatre anys més tard. Darrere
d'aquell primer èxit assolit a les Picornell s'hi
amagaven mesos de supervivència extrema d'un
grup de joves – entre els quals hi havia Dani
Ballart – que van resistir els entrenaments infernals del seleccionador Dragan Matutinovic.
Aquella manera de fer, d'estil iugoslau, ja no en
queda gairebé res. "Els temps canvien. Ara has
de convèncer als jugadors amb raonaments.
No pel simple fet de manar", relata Ballart. En
Dani es defineix com un tècnic "estrany", ja que
no aplica "gairebé res" de tot el coneixement
adquirit durant la seva etapa com a jugador. Ell
aposta per intentar "gaudir de l'entrenament",
evitant "estar 8 hores fent coses sense massa
sentit". "La clau és la intensitat. Jo intento reduir
hores per respectar la felicitat de les jugadores
i la seva vida personal, planificant rutines molt
específiques basades en situacions que podem
aprofitar als partits", exposa. Això sí, Ballart demana al seu equip que vingui "amb cos i ànima
a cada entrenament" i valora molt la "transparència" de les seves jugadores. "M'agrada que
la jugadora s'expressi; que em digui si li passa
alguna cosa. Entrenar a fulls en blanc és molt

Un objectiu: tornar a uns Jocs Olímpics, ara com

més difícil. Crec que és important ser conscient

a entrenador.
Un viatge: Nova Zelanda.
Una lliçó: si es vol, tothom pot canviar i millorar.
Una passió: el waterpolo.

de si algú té un mal dia o passa per un moment
personal complicat. Som humans i, si això passa,
com a entrenador he de tenir molta més empatia
i regular l'exigència", ens explica per tancar

■
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