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Tornen les
restriccions

Les festes majors es mantindran, però
el govern demana evitar aglomeracions
739 persones troben feina a
Mataró durant el mes de juny
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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Opinió:
Bernat López

La Mataró solidària
En un context on les notícies negatives i de

filosofia i actitud totalment desinteressades,

fricció derivades de la pandèmia segueixen

és capaç de creuar mig món per començar

impactant les nostres vides, és totalment

a construir centres educatius i guarderies

saludable i necessari apostar per aquelles

a Hondures, pous d'aigua i grans horts al

informacions i realitats que ens poden dibui-

Senegal o menjadors socials al Nepal. Acció

xar un somriure als llavis. Avui, a la Revista

Solidària i Logística va néixer a l'entorn dels
Bombers de Barcelona, però de seguida va

Iluro, ho practicarem. A Mataró i al Maresme
hi ha moltes organitzacions que executen
accions d'allò més valuoses per la societat;

trobar suports al Parc de Bombers de Mataró

sobretot pels sectors més vulnerables. Acció

nombrosos socis i col·laboradors. Construir i

Solidària i Logística, una ONG amb presència

rehabilitar infraestructures sanitàries i educa-

a la ciutat i a la comarca, n'és una d'elles. Fa

tives, fer projectes relacionats amb l'abasti-

més de 20 anys que aquesta entitat fundada

ment d'aigua, coordinar actuacions de rescat

per bombers va decidir obrir-se al món per

en catàstrofes de tota mena i intervenir en
camps de refugiats són algunes de les activitats habituals de l'ONG. La seva feina és
un exemple que ens ha d'omplir d'orgull ■

ajudar les regions dels països amb menys
recursos a desenvolupar-se. És un orgull veure com gent de casa nostra, fent gala d'una

i a la resta del Maresme, on compta amb

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: T'AGRADA QUE EL PORT
ACULLI UN NOU FESTIVAL DE MÚSICA?
SÍ (75%) | NO (25%)
CALDRIA RECUPERAR L'ÚS OBLIGATORI
DE LA MASCARETA A TOT ARREU?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Vacunació sense cita al Parc Central

Robatori amb violència acaba amb 3 detinguts

El passat dilluns, el Departament de Salut va situar
un punt mòbil de vacunació sense cita al Parc Central
per a majors de 40 anys sense cap dosi.

La setmana passada, els Mossos d'Esquadra van
detenir tres persones després de, presumptament,
colpejar i robar un home al carrer del Sol.
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Records
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Reportatge
sobre Via
Europa, La
Llàntia i
Cirera

Foto antiga: l'antiga zona
de la plaça Granollers.
Foto: Luís Muñoz.
Foto actual: la moderna
plaça Granollers. Foto: Arxiu.

Dels Burots a la plaça Granollers
Records: Bernat López

Dues fotografies que ens

Granollers; a tocar de la co-

s'hi podien trobar nego-

traslladen un canvi d'èpo-

missaria de la Policia Local.

cis industrials com el clàs-

ca; el pas de la Mataró poc

En aquell temps, abans de

sic Manufacturas Alemany.

cohesionada a la construc-

la construcció de la Via

ció d'una ciutat unida per
una gran artèria com la Via

Europa, darrere dels rètols
electorals hi havia l'antiga

Europa. La fotografia anti-

carretera del Torrent de

També recordem el nom
amb el qual es coneixia
l'edifici que es veu en la
fotografia antiga: l'edifici

ga d'aquesta setmana ens
situa als antics Burots, on

Can Boada, camí de sorra

dels metges o dels rics. Sens

que pujava cap al barri de

dubte, un bon record d'una

ara hi ha situada la plaça

la Llàntia. En aquell camí

Mataró d'una altra època ■

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

La caiguda de l'atur durant el mes de juny ha es tat del 7.4% |

739 persones troben feina a
Mataró durant el mes de juny

Gaudeix del
vídeo de les
dades

Ciutat: Ángela Vázquez

Bones notícies pel que fa a

en aquest mes de juny, on

taxa del 15.04%. Tot just fa

la baixada de l'atur a Mataró.

739 persones han trobat fei-

un any hi havia 678 persones

La capital del Maresme re-

na. En total, Mataró dispo-

més a l'atur que ara i la taxa

gistra xifres esperançadores

sa ara de 9.279 aturats, una

era del 16%. La caiguda de
l'atur durant el mes de juny

1.370 TREBALLADORS
ENCARA EN ERTO
Malgrat el positiu descens que ha experimentat l'atur,
cal tenir en compte que a Mataró encara hi ha al voltant
de 1.370 treballadors i treballadores en situació d'ERTO,
segons les estimacions municipals. La ciutat supera la
taxa del 15% d'atur, fet que la situa com a tercer nucli
urbà de la província de Barcelona de més de 50.000
habitants amb més aturats. Només Manresa i Santa
Coloma de Gramenet superen les dades mataronines ■

ha es tat del 7.4%, dada de
pes, ja que és la més significativa des de l'any 2004. Pel
que fa al Maresme, es manté
la dinàmica de millora: 2.264
persones han trobat feina
al juny, fet que dibuixa una
taxa d'atur del 13.3%. Dels
29.617 aturats a la comarca
ara fa un any, s'ha passat
a una xifra d'atur de 27.156
persones ■
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El dispositiu policial es va desplegar el passat 5 de juliol a Barcelona i Mataró |

Detinguda una banda per
estafar més d'1 milió d'euros
en bitllets de transport

L'operatiu
policial, en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

Bobines, efectiu i droga

bitllets de transport públic de

dispositiu policial es va desplegar el passat 5 de juliol a
Barcelona i Mataró. Dos dels

l'Àrea Metropolitana. La banda

detinguts són una dona i la

nes de bitllets de transport

tenia presència a Barcelona i
Mataró. Un total de 7 perso-

seva parella que ja havien es-

públic, 3.700 euros en efec-

tat enxampats per la policia en

tiu, nombrosos bitllets falsi-

nes han estat detingudes pels

dues ocasions a Mataró du-

ficats, equipaments electrò-

Mossos: dos de nacionalitat

rant el 2021, per vendre bitllets

nics com mòbils, ordinadors,

espanyola, dos de naciona-

falsos de transport. La banda

discs durs, memòries USB i

litat colombiana i quatre de

hauria comès una estafa superior al milió d'euros.

impressores i fins a 15 plan-

Cau un grup organitzat que
falsificava i comercialitzava

nacionalitat equatoriana. El

L'operatiu es va saldar amb
la recuperació de 13 bobi-

tes de marihuana ■
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Un sistema intel·ligent
per controlar l'aforament
de les platges

L'alcalde i
els regidors
expliquen el
projecte

Ciutat: Ángela Vázquez

Un conjunt de càmeres situades a la zona perimetral de
les platges traslladen la informació a un software de gestió que s'encarrega de fer els
càlculs d'ocupació. Els usuaris podran saber els nivells
d'aforament de les platges a
través del web 'Visit Mataró' i
l'aplicació 'Aforo playas'. S'han

S'han instal·lat 12 càmeres distribuïdes per la platja |

instal·lat 12 càmeres: 1 a la

comptar persones als pas-

un software d'analítica i al-

platja de Ponent, 7 a la platja

sos per a vianants d'accés a

goritmes d'intel·ligència ar-

del Varador, 3 a la del Callao
i 1 a Sant Simó. Així mateix,

la zona litoral de la ciutat. Els

tificial que fan els càlculs i

aparells no transmeten imat-

envien les dades d'ocupació

s'han posat dispositius per

ges, ja que el sistema utilitza

al servidor ■

Tornen les restriccions:
Catalunya tanca l'activitat
de matinada

Explicació
de totes les
mesures en
vídeo

Ciutat: Ángela Vázquez

El Govern de Catalunya tanca
tota l'activitat nocturna de
bars, restaurants, serveis a
domicili, locals de 24 hores
i esdeveniments culturals a
partir les 00.30 hores de la
matinada. Des de dilluns ja hi
ha 1.091 persones ingressades en hospitals, de les quals
209 estan en ucis. A més, el
Govern demana als diferents

Des de dilluns ja hi ha 1.091 persones ingressades en hospitals |

ajuntaments que impedei-

torna l'obligació de limitar

El Govern recomana, però no

xin l'entrada a parcs públics

a 10 persones les trobades

prohibeix, als ajuntaments

i platges des de les 00.30h a

socials, siguin en àmbit pú-

que evitin les aglomeracions

6 de la matinada per evitar

blic o privat, i la prohibició
de menjar i beure al carrer.

de persones, fet que manté

la interacció social. També

actives les festes majors ■
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Mataró multiplica per vuit
els positius de coronavirus
en dues setmanes

Amplia la
notícia al web

Ciutat: Ángela Vázquez

Mataró ha vist multiplicat
per vuit la xifra de casos
positius per coronavirus
en només dues setmanes.
Segons les dades facilitades per Salut, la ciutat va
registrar 61 positius entre
el 17 i el 23 de juny, dada
que ha crescut de forma
exponencial. Els darrers
registres disponibles dictaminen 483 positius confirmats durant la primera
setmana de juliol, xifra que
multiplica per vuit les dades
que hi havia per Sant Joan.

De 61 positius s'ha passat a 483 |

Del 24 al 30 de juny els po-

fa a les PCR i als test d'antígens, s'ha passat de fer

sitius van ser 235. Pel que

1.894 proves amb un 3.5%

de positius (17-23 juny) a
3.810 test amb un percentatge de positius del 15% ■

VACUNACIÓ SENSE CITA AL PARC CENTRAL
Dilluns, el Departament de Salut va instal·lar un punt de vacunació mòbil sense cita prèvia
al Parc Central, dedicat a persones majors de 40 anys sense cap dosi posada. S'utilitzen
autobusos del Bang de Sang durant 11 hores (de 9h a 20h) i s'administra la vacuna Janssen.
Al Parc Central s'hi van posar un total de 1155 dosis. Per tal d'accedir a la vacuna és necessari no haver passat el coronavirus en els darrers 6 mesos ■

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

L A P R I M E R A R E V I S TA D I G ITA L
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Acció Solidària i Logística executa
projectes de desenvolupament
i intervencions en emergències |

Reportatge
La Mataró solidària
Acció Solidària i Logística és una ONG creada per bombers
que promou projectes de cooperació internacional arreu del món
Text: Bernat López

E

ls Bombers són un col·lectiu estimat

va trobar suports al Parc de Bombers de

arreu; no només per la seva impres-

Mataró i a la resta del Maresme, on comp-

cindible feina diària apagant incen-

ta amb nombrosos socis i col·laboradors.

dis o rescatant ferits; també pel seu ferm

Construir i rehabilitar infraestructures sani-

compromís de cooperació. Precisament

tàries i educatives, fer projectes relacionats

van ser ells qui, el 1999, van crear Acció

amb l'abastiment d'aigua, coordinar actuaci-

Solidària i Logística, una ONG que executa

ons de rescat en catàstrofes de tota mena i

projectes de desenvolupament i interven-

intervenir en camps de refugiats són algunes

cions en emergències a països amb pocs

de les activitats habituals d'ASL. Actualment,

recursos. L'entitat va néixer a l'entorn dels

l'ONG gaudeix de més de 270 socis i finança

Bombers de Barcelona, però de seguida

els seus projectes a través de les quotes,

12
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L'ONG ha ajudat
Hondures,
Senegal i Nepal a
desenvolupar
àrees amb
moltes limitacions

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

de les subvencions del Fons Català de

Néixer en un huracà

Cooperació i dels Ajuntaments. Amb el pas

Tot va començar amb un huracà, l'octubre

dels anys, Acció Solidària i Logística ha adqui-

de 1998. "A Bombers vam rebre un crit de

rit una dimensió transnacional, establint-se

socors dels Bombers de San Pedro Sula, a

físicament a Hondures, Senegal i Nepal, i fent

Hondures. Ens demanaven si podíem viatjar al país per ajudar-los a combatre les
conseqüències de l'huracà Mitch. Ens va

actuacions a Mèxic, Colòmbia, Guatemala,
Moçambic o Haití.

ser impossible desplaçar-nos i només vam
poder organitzar un enviament de roba.
La frustració que vam sentir ens va impulsar a crear l'ONG", relata Agustí Pallarès,
bomber i president d'ASL. L'huracà Mitch
va causar unes 7.000 víctimes a Hondures
i uns danys valorats en 6 bilions de dòlars. Calia reconstruir un país i és per això
que l'Agustí i una vintena de companys
més van decidir aventurar-s'hi. El viatge
d'Acció Solidària i Logística va començar
el 1999 ajudant les tribus de la selva de la
Mosquitia i fent tasques humanitàries i de
Tot va començar amb un huracà, l'octubre de 1998 |

desenvolupament a ciutats hondurenyes
afectades ■
➜
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L'entitat ha estat capaç d'aixecar llars d'infants, dispensaris sanitaris i múltiples escoles |

Fer un país nou
Els bombers d'ASL van

vida de la població. "Quan

amb voluntaris que tre-

aterrar a un país molt pobre i completament des-

hem de fer obres, sempre

ballaven a l'Àfrica, Agustí

intentem implicar a gent

Pallarès i la resta dels seus

trossat per l'huracà. Al llarg

companys van descobrir el

s'ha mantingut sempre a

de la mateixa comunitat.
Comptem amb empreses
locals i amb els mateixos

Hondures, on hi té contra-

veïns i veïnes, a qui donem

sitats, així que no els va

ctada una persona local de

feina mentre s'executa el

confiança per gestionar-hi

projecte", exposa Pallarès.

caldre massa recerca per
detectar on podia ser útil

dels últims 23 anys, l'ONG

els projectes. "Ara mateix

Senegal. Es tractava d'un
indret amb moltes neces-

la seva tasca humanitària i

estem acabant la construc-

Senegal: ampliant horitzons

de desenvolupament. "Ens

ció d'un centre educatiu

Mentre l'ONG creixia i es

vam fixar en una localitat,

per a persones amb disca-

consolidava la seva pre-

Medina. Gràcies al suport

pacitat, però hem fet mol-

sència a territori llatino-

de diversos ajuntaments

tes coses més", reconeix

americà, el nucli de bom-

del Maresme vam poder fi-

Agustí Pallarès. L'entitat

bers cooperadors va creure

nançar un projecte impor-

ha estat capaç d'aixecar

oportú ampliar horitzons

tant per construir un pou

llars d'infants, dispensaris

"per no quedar encasellats

d'aigua que dotés la po-

sanitaris i múltiples esco-

només a Hondures". A tra-

blació de més estabilitat",

les per tal de millorar la

vés de múltiples contactes

ens traslladen des d'ASL.
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L'ONG ha creat una cooperativa de dones per conrear horts i gestionar pous d'aigua |

Efectivament, aquell pou

creixia, ASL va anar ges-

"Molts pobles de munta-

es va fer realitat, i després

tant un grup de resposta

nya tenien tot el menjar

en van venir més. "Tot es
va disparar. A banda dels

de bombers que es po-

fet malbé després del terratrèmol. Els Monsons eren

pous, vam poder construir

guessin desplaçar fora de
casa nostra davant d'una

grans horts, dotant la po-

emergència greu. La pri-

les comunitats no tenien

blació d'eines per gestionar

mera experiència del grup

tota la producció. També
hem creat una cooperati-

de rescat va ser el 2015,
després del terrible terra-

estructura per emmagatzemar res. Tot havia anat
a terra", lamenta Pallarès.

va de dones que dirigeix

trèmol succeït al Nepal. El

És per això que els volun-

el conreu", explica Agustí

sisme, de magnitud 7.8, va

taris i els bombers d'ASL

Pallarès, president d'Acció
Solidària i Logística. Igual

deixar més de 9.000 víctimes i 22.000 ferits. "Ens

que a Hondures, al Senegal

vam desplaçar cap allà per

van passar prop de 4 mesos al Nepal, aixecant cabanes de xapa per prote-

l'ONG també hi té contra-

ajudar en tasques de re-

gir les poblacions de les

ctada una persona local

tirada de runa de cases,

tempestes i oferir-los un

que ha viscut molts anys a

enderrocar edificis mal-

lloc on guardar-hi el men-

Catalunya i que s'encarrega

mesos i fer arribar menjar a

jar. Després de l'època de

del dia a dia dels projectes

zones aïllades", rememora

pluges, un altre grup de

a territori africà.

l'Agustí. El terratrèmol va

l'ONG es va desplaçar al

passar a finals d'abril, un

país, comprovant l'exitosa

El terratrèmol del Nepal

mes abans de l'arribada de

resposta de les estructures

A

les pluges dels Monsons.

dissenyades

mesura

que

l'ONG

una amenaça real, ja que

■
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La primera missió a Lesbos va ser organitzar un dispositiu de vigilància |

Ajuda als refugiats
els seus projectes, Acció Solidària i Logística

a no caure a l'aigua i perdre la vida ofegats.
Després de tres mesos amb els ulls posats

prioritza el benestar de les persones; sense

al mar, l'ONG es va situar al camp d'Idomeni

tenir en consideració la procedència. Mentre
prés del terratrèmol, a Europa va esclatar

per col·laborar en el repartiment de menjar. "També vam instal·lar llum al camp per
augmentar la seguretat a les nits", recorda

la crisi dels refugiats. L'entitat s'hi va tirar

l'Agustí, president de l'entitat. Va arribar un

de cap, desplaçant voluntaris a Lesbos per
evitar les màximes morts possibles al mar.
"Moltes barcasses amb refugiats s'equivoquen i segueixen la llum del far de Korakas.
Això els porta cap a uns penya-segats molt

punt on les autoritats gregues van convidar

perillosos on moltes persones moren quan
intenten arribar a la costa", exposa Agustí

organització ajudant refugiats a les fron-

Pallarès. La primera missió d'ASL a Lesbos va

a les muntanyes, perseguits per la policia.

ser organitzar un dispositiu de vigilància per

Intentem fer enviaments de menjar, roba

evitar que les barques seguissin la ruta peri-

i sabates", explica Agustí Pallarès amb un

llosa i, en cas de fer-ho, ajudar els refugiats

posat trist ■

Malgrat triar certs països on desenvolupar-hi

l'ONG oferia ajuda humanitària al Nepal des-

totes les ONG a marxar del país i, malgrat
intentar-hi entrar de nou, la missió no va
sortir bé. Calia buscar un nou 'front d'atac'.
"Des de fa un any treballem amb una altra
teres de Bòsnia i Croàcia. Estan amagats
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ASL es va desplaçar al Nepal durant el terratrèmol del 2015. Ara hi impulsa menjadors socials |

Lluitar contra la COVID-19
Totes les desigualtats i situacions catas-

turisme també ha estat una catàstrofe

tròfiques que es viuen al món formen una

econòmica. "Ara hi ha molts problemes

llista gairebé infinita. Doncs bé, l'esclat de
la pandèmia les ha accentuat totes. Només

amb la variant índia, però el més greu és
la fam", reivindica l'Agustí. ASL col·labora

adonar-se de la gravetat que implicava

amb l'ONG Hugging Nepal a repartir men-

el terme 'coronavirus', Acció Solidària i

jar en un menjador social creat especial-

Logística va iniciar una forta campanya

ment per la pandèmia. A més, l'entitat està

per demanar "ajut popular i institucio-

en tràmits per "obrir un segon menjador,

nal". "Ens hem decidit centrar en els tres

també a Katmandú". "Repartir aliments al

països on tenim presència consolidada:

el màxim possible amb recursos limitats.

carrer és perillós. Hi havia baralles entre
la població local", afirma Pallarès. Per últim, ASL ha aconseguit confinar el poble
senegalès de Medina, evitant que hi hagi

"El problema d'Hondures és el tancament

cap contagi de coronavirus. "Hi enviem

de l'activitat econòmica. La gent viu de la
venda diària. Si no es ven, no es menja",
exposa Agustí Pallarès. En conseqüència,

material sanitari, mascaretes i gel, i hi fem

Hondures, Senegal i Nepal", ens detallen
des de l'organització. Què s'ha fet? Doncs

ASL va començar a fer enviaments de lots
de menjar a nuclis de població. "Els lots
duren entre 15 i 25 dies", ens detallen. Pel
que fa al Nepal, el tancament del país al

formació per conscienciar la població", ens
traslladen. El desig de col·laboració d'un
grup de bombers atrevits s'ha convertit,
23 anys més tard, en una organització de
referència en la cooperació internacional.
Felicitats ■
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ILURO | Instants

Instants
Reivindicant els seus drets

Gaudeix del
reportatge en vídeo

Persones amb diversitat funcional
protesten pel mal accés del
BBVA de la Plaça Granollers

16
INSTANTS - V1.indd 16

08/07/2021 16:12:40

El banc es compromet a adaptar
l'accés de forma imminent
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Espor
Consulta
tota la llista
de premiats
al web

NIT DE L'ESPORT

Mataró recupera
la Nit de l'Esport
posant el focus
en les trajectòries
esportives
La 66a edició de la Nit
de l'Esport va tornar al
Teatre Monumental des-

La 66a edició de la Nit de l'Esport va tornar al Teatre Monumental |

prés d'un any d'absència.
Les trajectòries esporti-

Murcia (Tennis Mataró) i
Jordi Navarro (Escola Pia
Santa Anna) van recollir

premis a la tasca periodísti-

ves, els ascensos, els aniversaris i la celebració de
50 anys de presència es-

els guardons a la trajectò-

portiva a la ciutat van ser

ria de tècnic esportiu i d'es-

fa als ascensos, es van reconèixer els mèrits del CH

els grans protagonistes

port escolar. Josep i Àlex

Hoquei Mataró masculí per

de la gala, ja que l'edició

pujar a l'OK Lliga; del sènior

d'escollir el millor esportis-

Gomà (Ilurosport), Manuel
Torralba (àrbitre de futbol)
i Jordi Pelegrí (director de

ta de Mataró 2020. Agustí

GA Lluïsos) es van endur els

sènior 'B' del Futsal Mataró a

d'enguany va quedar orfe

ca, a la trajectòria d'àrbitre i
a la tasca directiva. Pel que

femení de la UE Mataró per
ascendir a LF2 i l'ascens del
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orts
Les trajectòries, ascensos, aniversaris i la celebració de 50 anys van ser els grans protagonistes de la gala |

Tercera Divisió. De la matei-

Reconeixements i mencions

xa manera, la CP Penya l'Es-

Els reconeixements espe-

planada va rebre un guardó

cials van ser pels següents

Rubio), Ciclisme (Joan
Medina), Tennis (David
de Miguel), Colombòfila

pels seus 50 anys d'activitat.

esports: esports de mun-

(Miquel Spà), Billar (Andrés

tanya (Manel Punsola
i Mercè Macià), Futbol

Tarrazona), Escacs (Alfonso

L'apartat de trajectòries es-

(Pepito Ramos i Paco Clos),

Petanca (Pere Domingo

portives a reconèixer es va

Bàsquet (Carme Famadas

Bartrés) i Pesca submarina

dividir entre el bàsquet i

i Jordi Bonareu), Handbol

(Miquel Gil). Fèlix Carcasona

l'handbol. Núria Martínez,

(Josep Nonell), Atletisme

(Kara-te), l'equip adap-

mítica jugadora de bàs-

(Antoni Bonamusa i Mercè

tat del Joventut Handbol

quet que s'ha reincorpo-

Boixet), Natació (Isabel Illa),

Mataró, Agustí Codosal

rat a la competició amb el

Waterpolo (Josep Gasull),

(Atletisme), Antonio Barrios

Femení Sant Adrià, i Bernat

Tennis Taula (Pau Viader),

(Taekwondo) i Toni Cruañas

Muñoz, amb tota una vida

Hoquei Patins (Jose Maria

al Joventut Mataró, van ser

Spa), Gimnàstica (Pepita
Sánchez), Boxa (Antonio

(Atletisme) van rebre les
mencions especials de la

Trajectòries brillants

els premiats.

Bollero), Tir (Lluís Majuelo),

Nit de l'Esport ■
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BÀSQUET

La UE Mataró consolida places
a EBA i a Lliga Femenina 2

Homenatge
a Sergi
Ventura

La UE Mataró Germans Homs
tornarà a competir a Lliga
EBA i a Lliga Femenina 2. El
club ha formalitzat la inscripció dels seus dos sèniors, repetint les categories
que ja es van disputar el curs
passat. Al sènior masculí hi
haurà continuïtat a la banqueta, ja que Charly Giralt
seguirà sent l'entrenador
del combinat groc-i-negre.
També s'han confirmat les
renovacions de dos puntals:
Jaume Solé i Naxo Ariño. El

La UE Mataró Germans Homs tornarà a competir a Lliga EBA |

club ha ofert un emotiu adéu
a un dels seus: Sergi Ventura.

Júlia Puente continuarà una

els colors de la UE Mataró

Pel que fa al sènior femení,

temporada més defensant

Germans Homs ■

BÀSQUET

Fitxatges per fer un salt de qualitat

Així juga
Sara
Rokkanen

L'actualitat esportiva de
l'Advisòria Maresme i del
Mataró Parc Boet segueix
plena

d'actualitzacions.

L'equip de LF Challenge ha
incorporat més cares noves.
Stephanie Martínez, base
hispano-suïssa procedent
del Barça CBS, la finlandesa Sara Rokkanen, internacional amb el seu país i
procedent del CB Andratx,
i Lula Roig, de la universi-

L'equip de LF Challenge ha incorporat més cares noves |

tat de Sain Joseph's i amb
passat el Femení Sant Adrià
fitxen per l'Advisòria. L'equip

d'EBA, per la seva part, incorpora Joel Claver i Artur

Grau, energia i experiència al
servei de Mario Lousame

■
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FUTBOL SALA

Fusió del Ciutat
de Mataró i
l'Enlleura't
Ha

nascut

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

l'Associació

més sòlida i potenciar forces.

Esportiva Ciutat de Mataró-

Joan Serra, director esportiu

Enlleura't, un nou club
de futbol sala que prové
de la fusió entre el Ciutat
de Mataró i l'Enlleura't.

del CFS Ciutat de Mataró, i
Marc Vilà, director esportiu

L'objectiu de la unió és cre-

reunions i contactes entre

ar una estructura de club

les dues entitats

d'Enlleura't han segellat el
vincle després de mesos de
■

ATLETISME

Marina Martínez:
campiona
d'Espanya i cap a
l'europeu sub20
La
mataronina
Marina
Martínez, atleta del CA
Laietana, s'ha proclamat
campiona d'Espanya sub20
en la prova dels 1.500 metres.
L'atleta està completant una
estat convocada per la se-

l'europeu sub20 a Tallin, entre el 15 i el 18 de juliol, també
per córrer la prova dels 1.500

lecció espanyola per disputar

metres ■

FUTBOL

de la incertesa generada per

temporada sensacional i ha

Barga torna i
renoven quatre
jugadors més

la Covid-19. També es con-

Lluís Bargalló es torna a in-

Abubacarry Juwara fan el
salt al primer equip. Aleix
Cirera, Sergi Mas, Kuele i

corporar al Mataró per la
temporada vinent, després
de marxar del club a causa

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

firmen les renovacions de
Víctor Yustos, Uri Martínez,
Tamba Kanteh i Teje. Els
juvenils Víctor Rodríguez i

Kike Amador causen baixa ■
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler
del documental

La cinquena temporada se centra en l'equip de futbol americà dels Laney Eagles, universitat d'Oakland |

Last Chance U
Cinema i sèries: Bernat López

Last Chance U és un documental de Netflix que segueix la temporada d'una universitat JUCO. Els programes JUCO són programes acadèmics i esportius
de 2 anys, i són l'alternativa esportiva a la NCAA, el
gran escenari de l'esport universitari nord-americà.
Aquestes universitats són petites, solen estar situades en pobles perduts i, normalment, reben com a
alumnes a grans talents esportius que no triomfen a
la NCAA per culpa de problemes personals. Baralles,
consum de drogues, indisciplina i històries de vida
que farien caure el guerrer més fort configuren la
realitat dels esportistes de les universitats JUCO. La
cinquena temporada se centra en l'equip de futbol
americà dels Laney Eagles, universitat d'Oakland.
Data d'estrena i plataforma
Agost del 2020. Disponible a Netflix.

Sinopsi
Nu'u Taugavau ha d'equilibrar les seves aspiracions de fitxar per una universitat capdavantera amb la tasca de ser un bon espòs i pare.
Dior Walker-Scott, l'explosiu i veloç receptor de
l'equip, és una de les estrelles de la plantilla,
però viu dins del seu cotxe. Rejzohn Wright és
el jugador amb més potencial i talent, però la
supèrbia i el record del seu pare assassinat
juguen en contra seva. Totes aquestes històries, i moltes més, formen part de la plantilla
dels Laney Eagles, un equip universitari de futbol americà que comparteix un somni comú:
fitxar per una gran universitat quan acabi la
temporada. Sota la direcció del tècnic John
Beam, aquests nois buscaran complir el seu
objectiu mentre lluiten contra la seva realitat ■
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La Purga: Infinita
Només una nit anual d'anarquia i
assassinats ja no és suficient, així
que el moviment decideix tornar als
Estats Units a les massacres.
Direcció: Everardo Gout.
Intèrprets: Ana de la Reguera.
103 min.

Ama
Explica la història de moltes dones
exposades en solitud a la mitificada maternitat. Pepa viu al carrer amb la seva filla Leila i s'ha
de buscar la vida per sobreviure.
Direcció: Júlia De Paz Solvas.
Intèrprets: Tamara Casellas.
90 min

Peter Rabbit 2: a la fuga
El jardí va ser només el principi! Peter i
els seus adorables amics tornen amb
més aventures a "Peter Rabbit 2: a la
fuga". No te la perdis.
Direcció: Will Gluck.
Intèrprets: Domhnall Gleeson.
93 min.

La mujer que escapó
Mentre el seu marit està en un viatge de negocis, Gamhee queda
amb tres dones als afores de Seül.
N'hi ha una que necessita fugir per
damunt de tot.
Direcció: Hong Sang-soo.
Intèrprets: Kim Min-hee.
77 min.

Una canción irlandesa
Anthony i Rosemary són dos amants
irlandesos les famílies dels quals es
veuen embolicades en una enemistat
per una parcel·la.
Direcció: John Patrick Shanley.
Intèrprets: Emily Blunt.
102 min.

Las apariencias
Eve vol venjar-se del seu marit
Henri, de qui sospita que està
amb una altra dona. Per fer-ho,
ha de mantenir les aparances dins
del món burgès.
Direcció: Marc Fitoussi.
Intèrprets: Karin Viard.
110 min.
25
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A

genda
Catatric 40
7 pallassos són els conductors
d'un espectacle que desafia amb
sensibilitat i comicitat l'etern repte
humà de l'equilibri, la gravetat i el
sentit comú. El Circ Cric celebra
40 anys d'història amb aquesta
proposta enèrgica i divertida
Diumenge 17 de juliol
a les 19h i les 22:30h
Parc Central
Entrada: 17-21 euros

El Circ Cric
en acció

EXPOSICIONS

de Manel Subirats sobre Les
Festa Major estaran exposades

Del 12 de juliol
al 23 de juliol
Casc Antic

als aparadors dels comerços.

Del 12 al 23 de juliol podreu

Santes. Imatges increïbles de la
RAUXA
Del 16 al 31 de juliol
Comerços del Centre
'Rauxa', exposició fotogràfica

trobar prop d'un centenar de
ELS GEGANTS
ENTRE MURALLES

figures pels carrers del Casc
Antic de la ciutat. Els podreu
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Presentació
de Les Santes
Esportives

29a Travessa nedant al Port
La Travessa nedant al Port se celebrarà el 18 de juliol amb dues proves: una de 500m i una
altra de 1.000m, erigint-se com un dels plats forts de l'agenda d'activitats de Les Santes
Esportives 2021
Dissabte 18 de juliol a les 9:15h i 10:30h | Port de Mataró | Cal inscripció prèvia

visitar tot fent una passejada.
ART I FESTA
Del 18 de juny al 29 d'agost
Ateneu Fundació Iluro

Estats Units i Canadà.
PERE CASANOVAS.
ESCULTOR I
COL·LABORADOR
D'ARTISTES

Exposició que mostra, per primera vegada, la gran col·lecció
de cartells i programes de la
festa de Les Santes.

Des del 24 d'abril
al 31 d'octubre
Ca l'Arenas

Andrés Galeano (Mataró, 1980)
treballa amb fotografia, vídeo,

artistes més destacats amb els
quals va treballar.
ELS ANYS 90 DE LA
COL·LECCIÓ BASSAT

instal·lació i performance. Ha
exposat a Europa, Sudamèrica,

1990-1999 (II), la segona i última mostra de les obres seleccionades de la col·lecció
noranta.
UN DIBUIX DE DAMIÀ
CAMPENY

destacada de Casanovas, així
com algunes de les obres dels

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

Exposició Col·lecció Bassat

realitzades durant els anys

L'exposició presenta l'obra més
FONS PERDUT DE NÚVOLS

al 17 d'octubre
Nau Gaudí

Del 27 de gener

Del 14 de maig
al 12 de setembre
Can Serra
Mostra que aplega els dibuixos de Damià Campeny que
conserva el Museu de Mataró
a propòsit de la recent adquisició: Mort de Lucrècia.
27
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El grup mataroní Cine Nuria i el cantautor
Pau Vallvé obriran el festival | Tina Riera

Cultura

Entrevista a
Cine Nuria

Cine Nuria i Pau Vallvé se sumen
al cartell del Posidònia Fest
Ciutat: Bernat López

Del 3 al 5 de setembre, el
Port de Mataró acollirà la
celebració del Posidònia
Fest, un nou festival de

música que neix amb la
missió d'arrelar a la ciutat.
Amb Maria del Mar Bonet i
Lia Sampai com a caps de

cartell, el Posidònia incorpora ara dues cares noves
més. El grup mataroní Cine
Nuria (19h) i el cantautor
Pau Vallvé (21:30h) obriran

DOS ESTILS QUE FAN VIBRAR
Cine Nuria, el duo format pels mataronins Fernando
Herrero i Leo Rey, són fidels militants d'un dream pop
lleuger, atractiu i refinat, que s'inspira en el cel i en la
imatge bucòlica de la mar mediterrània. 'Año Luz', el
seu nou EP, parla de la la cruesa de les relacions humanes. Pau Vallvé torna per presentar 'La vida és ara', un
disc que ha compost, mesclat i produït ell sol durant
el confinament. Les cançons, lluny de ser tristes i fosques, parlen d'algú que finalment ha arribat a ser feliç ■

el festival amb dos concerts
que es podran gaudir per un
preu de 18 euros. Recordem
que el Posidònia Fest oferirà
un total de sis actuacions,
dos per dia. L'abonament
pels tres dies de festival té
un cost de 48 euros. El pròxim dilluns, l'organització
donarà a conèixer els darrers dos artistes que tanquen el cartell ■
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El Circ Cric es retroba amb Mataró
per celebrar els seus 40 anys

Gaudeix
d'un
espectacle
del Circ Cric

Ciutat: Bernat López

40 anys d'actuacions girant
per arreu del territori. Aquest
és el bagatge del Circ Cric,
companyia que visita Mataró
el pròxim dissabte 17 de juliol
al Parc Central (19h i 22:30h)
per dur-hi a terme el seu nou
espectacle 'Catacric 40'. Set
pallassos són els conductors
d'una representació que desafia amb sensibilitat l'etern
repte humà de l'equilibri,

El Circ Cric va reprendre la seva activitat el passat abril |

la gravetat i el sentit comú.

a Mataró, doncs, no és una

En aquella primera tempora-

L'actuació del Circ Cric coin-

casualitat. I és que el primer

da de circ, el Cric va visitar 21

cideix, a més, amb el 40è ani-

show del Circ Cric va ser el 23

poblacions, assolint la xifra de

versari de la companyia. Venir

d'abril de 1981 al Parc Central.

57.000 espectadors ■

Capgrossos s'atura i
valorarà la tornada als
assajos setmana a setmana

Roger
Herreros
explica com
va ser la
tornada

Cultura: Bernat López

A mitjans de maig, la canalla
dels Capgrossos de Mataró
reapareixia al local social de
l'entitat per tornar a assajar amb grups bombolla de
20 persones. Ara era el torn
dels adults, els quals ja havien pogut aixecar els peus
de terra organitzant-se en
quatre grups de 25 membres.
Malauradament, l'evolució de

Des de la colla s'ha descartat aixecar un castell per Santes |

les dades epidemiològiques

canalla i adults en funció dels

assumir una despesa en test

ha obligat la colla a parar, op-

contagis. A més, des de la co-

d'antígens que l'economia de

tant per analitzar setmana a

lla s'ha descartat aixecar un

Capgrossos no pot encarar en

setmana si és viable fer assajar

castell per Santes, ja que calia

aquest moment

■
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Mataronins
Singulars
Josep Maria Manté: el compromís fet advocat
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
En Josep Maria Manté i Spà ha estat l'advocat laboralista i l'agitador cultural més popular d'aquests
darrers 50 anys a Mataró. Segons expliquen la Maria
Majó, la seva esposa, i els seus tres fills en el pròleg
del llibre 'Estima i fes el que vulguis': en Josep Maria
va néixer en el si d'una família burgesa, conservadora i molt catòlica. Diuen que el pare del nostre
personatge, el senyor Josep Manté, era mestre de
professió i procedia d'una família pagesa benestant. A causa de la seva procedència burgesa, de
la seva manifesta religiositat i, segurament, per la
seva poca afinitat amb el règim polític aleshores
vigent, els pares d'en Pep Manté van ser represaliats el 1936. La mare va ser detinguda i tot seguit
empresonada. Primer a la Txeca de Can Busotil,
a la part baixa de l'Avinguda Pau Claris, centre de
detenció que dirigia personalment el conegut militant comunista Julià Grimau. Posteriorment va
ser traslladada a la presó de dones de les Corts,
un centre penitenciari que estava situat on avui hi
ha l'edifici del Corte Inglés de la Diagonal. No en

Manté va crear el Col·lectiu Ronda |

va sortir fins que les tropes vencedores van entrar
per la veïna Avinguda de la Diagonal. El pare d'en
Manté, amb la finalitat de no haver de lluitar amb
l'exèrcit republicà, es va escapolir a Mallorca. Als
primers anys de la dècada dels quaranta va començar a circular per Mataró una llegenda urbana
sobre ell. Segons aquesta, el senyor Manté i un
amic seu, el senyor Massuet, que tenien fama de
ser uns bons nedadors, van abandonar la zona roja
nedant. Explicaven que una nit aquests esportistes,
ben embetumats amb greix de cavall per suportar
més bé el fred, es van llençar mar endins direcció a
la boia. La boia era un gran bidó metàl·lic de forma
cònica que estava permanentment ancorada sobre
el Nin Armat Gran, una barra rocosa situada una
milla endins de la costa mataronina. Un cop entrada la foscor, quan els nedadors Manté i Massuet ja
portaven una bona estona arrapats a la boia, va fer
acte de presència una barcassa que ja havia estat
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Manté va ser membre del Front Obrer de Catalunya, un partit comunista influenciat per la revolució cubana |

prèviament emparaulada. Aquesta embarcació els
va permetre arribar satisfactòriament a Mallorca,
una illa que, aleshores, era considerada territorio
nacional. Aquesta llegenda urbana mataronina que
durant anys, per les circumstàncies del moment,
va circular en veu baixa, actualment sabem que
era totalment certa. En Josep Maria Manté i Spà
va fer els seus estudis elementals, mitjans i secundaris al col·legi Valldemia. Era un bon estudiant.
Les seves classificacions escolars sempre van ser
excel·lents. En aquella mateixa època, el 1956, es
va integrar al moviment escolta en l'Agrupament
Escolta Abad Dorda que hi havia als soterranis de
la parròquia de Sant Josep. En aquesta Agrupació
és on va conèixer a la Maria Majó, la que onze anys
després seria la seva esposa i íntima col·laboradora.
El 1959 va començar la carrera de Dret on es posa
en contacte amb els diversos moviments socials
i polítics del moment. Dos anys després inicia la
seva militància al recent fundat FOC (Front Obrer
de Catalunya), un partit comunista molt influenciat
per la revolució cubana, la revolució hongaresa, la
resistència algeriana de Ben Bella i el model socialista iugoslau d'en Tito. D'entre els seus companys de militància han sorgit personalitats tan
destacades com: Pasqual Maragall, Miquel Roca
i Junyent, el professor J.A. González Casanova,
l'Alfons Carles Comin i l'Isidre Molas. A l'abril del
1964, durant les mobilitzacions d'estudiants contra el SEU (Sindicato Español Universitario), va ser
detingut en uns aldarulls que es van produir en els
menjadors que tenia aquest sindicat al Passeig de
Gràcia, cantonada amb la Plaça de Catalunya. Fou

retingut a la comissaria de la Via Laietana durant tres
dies i interrogat personalment pel temut comissari
de policia Antoni Creix. No va ser enviat a la Model.
Dos mesos després, va acabar la carrera de Dret i
va entrar a treballar, de passant, al despatx del seu
cosí, l'advocat Antoni Bruguera i Manté. També, en
el mateix any, va iniciar l'exercici lliure de l'advocacia. El 1965 és cridat a files per fer les milícies universitàries en el cos d'Infanteria de Marina. Primer
és destinat una temporada a Cartagena. Després
va a Barcelona, on es passa un any pelant guàrdies
a la porta principal de la Comandància de Marina,
aquell palauet neoclàssic que hi ha al final de la
Rambla. Explicava ell que com que el van destinar
a la policia militar l'obligaven a dur casc, lloc on hi
amagava un petit ràdio-transistor, companyia que
li alleugerava les pesades guàrdies. El 1966, amb
un grup de cooperativistes van crear la Cooperativa
d'habitatges Laie. Entre altres activitats van construir un edifici d'habitacles col·lectivitzats, bloc on
tres anys més tard ell i la seva família, hi anirien a
viure. En el mateix any 1966, els vells militants cenetistes Francesc Sala "Cisquet" i Alexandre Vergés
"En Candru", el dia 22 d'agost, van ser detinguts per
la policia per repartir octavetes contra les eleccions
de la CNS (el sindicat vertical del règim). En Josep
Maria Manté va assumir la seva defensa ■ ■ ■

➜

Per continuar
llegint la biografia,
escaneja el codi QR
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Dinàmics

Patricio
Saez, CEO,
explica com
funciona
l'empresa

Interpretar l'electricitat: l'èxit de la
mataronina Sigma Industrial Precision
Dinàmics: Bernat López

El món està canviant. Els
nostres hàbits de consum

de la manera més àgil, sos-

què és el manteniment pre-

tenible i rendible possible. El

dictiu? El podem definir com

no són els mateixos que fa

global del sector industrial

una sèrie d'accions i tècni-

deu anys, i probablement

necessita viure en un cons-

ques aplicades amb l'objec-

cap de nosaltres pot definir

tant estat d'eficiència; sense

tiu de detectar possibles er-

si aquests hàbits han estat to-

aturades ni errors greus en

rors i defectes de maquinària

talment transformats a cau-

cap línia de producció. Això

en les etapes incipients de la

sa de la digitalització, o tot
el contrari. La veritat és que
la nostra manera de consu-

és precisament el gran actiu

producció. La principal missió

que ofereix Sigma Idustrial

del manteniment predictiu és

Precision, empresa situada

mir ha impactat la societat a

al TecnoCampus de Mataró

evitar que aquests errors es
transformin en una proble-

tots els nivells, i la indústria
ha estat la principal afectada d'encarar el desafiament
de respondre a la demanda

líder en el desenvolupament

màtica greu, causant poten-

del manteniment predictiu

cials aturades d'emergència

per millorar la indústria 4.0 i

i temps morts en la maquinària industrial que generin

els seus costos derivats. Però,
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Sigma
Industrial
Precision és
una empresa
líder en
manteniment
predictiu
pel sector
industrial
pèrdues a les empreses. Els
avantatges d'aplicar un bon
manteniment predictiu en
una indústria són molts. Les
incidències en la maquinària
es detecten en etapes inicials, evitant problemes de
més magnitud. A més, el
manteniment predictiu és
capaç d'anticipar errors, fa
estalviar en recanvis i redueix el cost de manteniment
de la maquinària. Per últim,
és possible aplicar-lo mentre
es fabrica a ple rendiment;

Sigma Industrial Precision és experta en interpretar l'electricitat |

sense la necessitat d'aturar
la cadena productiva.

que permet analitzar la in-

de tota la maquinària i del

formació dels equips electrò-

subministrament elèctric que

Què fa Sigma?

nics i la maquinària de cada

aquesta rep, creant models

Tal com la mateixa empresa

companyia, per preveure en

de comportament. D'aquesta

promulga, Sigma Industrial

temps real mals funciona-

manera és capaç d'identificar

Precision és experta en in-

desviacions i generar infor-

terpretar l'electricitat. Sigma

ments que passen inadvertits i anticipar-se a aturades

proporciona una plataforma

inesperades. La plataforma

tenir la cadena productiva en

intel·ligent als seus clients

analitza el comportament

un funcionament òptim ■

mes d'alerta per tal de man-
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El programa consisteix en fer visites
al domicili a persones que viuen soles,
majors de 65 anys |

Salut

Amplia la
notícia al web

Mataró engega un programa per atendre la
soledat no desitjada de les persones grans
Salut: Bernat López

La Diputació de Barcelona,

engegat aquest projecte amb

visites al domicili a persones

a través de l'Àrea d'Igualtat

l'objectiu de conèixer i acom-

que viuen soles, majors de 65

i Sostenibilitat Social, posa

panyar les persones grans que

anys derivades des dels ser-

en marxa un programa pilot
per a la detecció i atenció de
la soledat no desitjada de les

viuen soles i que es troben en

veis socials bàsics o d'altres

situació d'aïllament social o de

dispositius, així com aquelles

soledat no desitjada i vincu-

majors de 75 que també viuen

persones grans en el marc del

lar-les a recursos comunitaris.

soles i que no són usuàries de

projecte transformador "Cap a

El programa, que porta per

serveis socials. En aquestes

un nou sistema públic de cu-

nom "Nexes, atenció a la so-

visites, -que s'han començat

res en la comunitat". Mataró
és un dels municipis on s'ha

ledat no desitjada de les per-

a fer aquest mes de juliol-,

sones grans", consisteix en fer

professionals de l'àmbit social, que formen l'equip del

Acompanyar 250 persones
El pla d'acompanyament preveu un seguiment continuat al llarg de la intervenció, que serà d'entre
tres i sis mesos, i la coordinació permanent amb els
serveis socials bàsics dels ens locals participants.
Durant aquest període es preveu acompanyar unes
250 persones grans ■

projecte, valoraran la situació
personal, emocional i social, i
identificaran les necessitats,
capacitats i interessos de cada
persona, i la relació amb el seu
entorn, amb l'objectiu d'elaborar un pla d'acompanyament, en coordinació amb els
serveis socials municipals ■
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L'Hospital de Mataró,
acreditat com a centre
formador en artroscòpia

Així funciona
la tècnica de
l'artroscòpia

Salut: Bernat López

La Unitat d'Artroscòpia del
Servei de Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia de l'Hospital
de Mataró ha rebut l'acreditació de l'Associació Espanyola
d'Artroscòpia (AEA) que permet formar residents i especialistes que vulguin aprendre
diferents tècniques quirúrgiques en cirurgia artroscòpia. El
traumatòleg Albert Jiménez
és el responsable del programa de docència en aquesta

El servei de COT de l'Hospital realitza més de 300 artroscòpies l'any |

especialitat. El servei de COT

invasiva que permet diagnos-

requereixen un aprenentatge

de l'Hospital de Mataró rea-

ticar i tractar lesions de les

específic i una formació con-

litza més de 300 artroscòpies

tinua. El fet de convertir-se en

l'any, principalment de genoll,

articulacions sense haver de
realitzar una cirurgia oberta,

espatlla, maluc, turmell i peu,

el que fa que el postoperatori

nostres professionals ense-

colze i canell.

sigui més curt, amb menys

nyar la seva forma de treballar

complicacions i menys do-

i intercanviar coneixements

Poc invasiva; molt eficaç

lor. Aquesta tècnica té una

amb altres especialistes de

Es tracta d'una tècnica poc

sèrie de complexitats que

tota Espanya ■

centre formador, permetrà als
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ILURO | Llar

Llar
Indispensables per a exteriors
en temporada d'estiu
Llar: Decoracionyjardines.com - amic.cat

Amb l'època estival a tocar,

quan pugen les temperatu-

modificacions en el sòl del

omple't de diversió, bon men-

res. Si és un dels teus desitjos

jardí, en finalitzar la tempo-

jar, allunya't del treball i dóna-

quan arriba la temporada es-

rada es guarden amb faci-

li al teu cos la vitamina entre-

tival el millor és comptar amb

litat, i hi ha varietat de mo-

teniment que necessita per

una piscina desmuntable. No

dels. D'altra banda, a l'estiu el

a relaxar-se. Quan es tracta

representa un problema per

d'opcions per a gaudir de l'es-

als diferents tipus de jardins,

tiu, la primera referència és

són segures i, a més, un pla

la platja, però si vols canviar

excel·lent per a estar a l'ai-

d'ambient, abaratir costos i

re lliure. Els seus principals

menjar favorit és la carn a la
barbacoa, i pot ser part dels
plans per a compartir en família durant l'estiu. Preparar
plats a la graella a la terrassa

quedar-te a casa, existeixen
diverses idees. Nedar és una

avantatges són que són esta-

de les llars és molt senzill amb

bles sobre qualsevol superfí-

l'ús d'una barbacoa de gas,

activitat plaent, especialment

cie al jardí, no necessites fer

que et brinda l'oportunitat de
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preparar aliments deliciosos
a l'aire lliure amb una superfície de cocció àmplia per a

satisfer cada paladar. Si com-

gas, podràs gaudir d'un estiu

bines una piscina desmun-

inoblidable des de la comoditat del teu jardí ■

table amb una barbacoa de

Bones
Santes!
Cuines i banys
Escales i enllosat
Façanes
Xemeneies
Art i decoració en pedra natural
Pablo Iglesias 20, Soter. 1r · 08302 Mataró (Pol. Pla d’en Boet) - Tel. 937 991 735 · comercialnouiluro@hotmail.com
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ILURO | Llar

5 avantatges de la il·luminació
solar pel teu jardí
Llar: ecocosas.com - amic.cat

Les nits d'estiu són el mo-

als avantatges: No neces-

d'emissió de llum oferirà el

ment ideal per a gaudir del
jardí de la llar acompanyat

siten instal·lació. Empra

llum. Ecològiques i sosteni-

aposta és un llum solar, que

energia solar per a funcionar, per la qual cosa no necessita cablejat ni endolls i

consta de tres parts: panell

pots col·locar-les en qual-

bles. Com empra una font
d'energia natural i renovable és una opció totalment
sostenible. Els llums solars

solar, per a transformar

sevol lloc. Redueix el con-

disminueixen de manera

l'energia del sol en electri-

sum elèctric. Com funciona

considerable la quantitat de

citat, un sistema d'emma-

amb energia solar suposen

contaminants que afecten

gatzematge d'energia i un

un important estalvi en la

l'atmosfera. Més segure-

sistema d'il·luminació que

factura de la llum. Gran au-

tat. Sense cables, endolls,

proporciona la llum. Trobaràs

ni electricitat, la il·luminació

dos tipus d'il·luminació, l'am-

tonomia. Poden romandre
enceses de 3 a 6 hores, en

biental i la decorativa, se-

funció de la bateria que

nens, adults i mascotes. Pots

gons on vulguis col·locar-les

tingui el model en qüestió.
Com major sigui la capaci-

col·locar-les prop de qual-

tat de la bateria, més temps

sense risc d'electrocució ■

d'amics o familiars. Una bona

i segons l'ambient que vulguis aconseguir. Pel que fa

solar és la més segura per a

sevol zona humida del jardí
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ILURO | Llar

Aprèn com reformar la fusteria de la teva llar
Llar: vivirhogar.republica.com - amic.cat

La teva llar és el lloc més important per a tu, per això és
indispensable que el mantinguis sempre bell. Una de les
coses que més es desgasten
és la fusteria. Podem donar-li
una renovació i fer que llueixin com a nous. Encarrega't
de reformes finestres i portes.
No fa falta ser un expert, però
has de tenir les eines necessàries. Per a renovar els teus
espais és necessari que tinguis
paciència, sense això no podràs aconseguir cap reforma
i et desencantaràs de la fus-

obstant això, amb el temps

Reforma mobles i cadires de

solen desgastar-se i la fusta

fusta. Tal com succeeix amb el

es posa opaca i rústica. És ne-

pis, passa amb els mobles i les

teria. Reformar els pisos de

cessari que usis un color natu-

cadires de fusta, es desgasten

fusta. Algunes cases compten

ral per a pintar-lo, hi ha molts

amb increïbles pisos de fusta,

tons vernís que poden benefi-

amb el temps. Per a això, és
bo que primer els armis bé i

tots molt bells i destacats. No

ciar-te en aquests processos.

reforcis amb caragols o claus ■
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La Màquina
del temps

16/07/2020

16/07/2016

16/07/2011

Fa un any...

Llambordes en record
de víctimes del nazisme
Mataró serà una de les ciutats catalanes on s'instal·
laran unes llambordes en record de les víctimes del na·
zisme de la ciutat que van morir als camps de concen·
tració. Les llambordes es col·loquen, sempre que és
possible, davant del darrer domicili on la víctima va re·
sidir lliurement. Han estat creades per l'artista alemany
Gunter Demnig per retre homenatge a les víctimes.
Fa 5 anys...

Mataró diu adéu
a la Festa del Cel
La tercera edició de la Festa del Cel no se ce·
lebrarà. La manca de finançament privat és el
motiu exposat pel govern municipal que justifica
la decisió de suspendre l'esdeveniment. A dos
mesos de la celebració no s'havia arribat als
100.000 euros en capital privat per finançar la
festa, i l'objectiu era assolir-ne mínim 300.000.
Els contractes ja signats per a l'edició d'aquest
any tenen un cost de cancel·lació que l'Ajunta·
ment xifra entre 50.000 i 70.000 euros.
Fa 10 anys...

L'Iluro HC puja a
Primera Divisió
El primer equip masculí de l'Iluro Hockey Club ha assolit
definitivament l'ascens a Primera Divisió, després de
3 temporades intentant assolir-lo. L'Assemblea de la
Federació Catalana de Hockey ha aprovat la modificació
del sistema de competicions del pròxim curs, donant
validesa a les modificacions de la Primera Divisió i de
la Segon Divisió. Aquests canvis han certificat l'ascens
de l'equip taronja.
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Horòscops

Passatemps
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Passatemps facilitats per amic.cat
Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc
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Sudokus
Nº Per cercar

Dificultat: Molt alta

8

R

1. Full de paper escrita. 2. Habitatge.
3. Conjunt ordenat de les coses i
forces de l'univers. Medi natural.
4. Cert. 5. Lluita armada entre nacions. 6. Exposició sistemàtica de
fets succeïts en el passat, per el seu
contingut pot versar sobre la literatura, l'art, l'economia, etc. Pot tenir
una funció descriptiva o interpretativa. Registre d'esdeveniments
fins al present. 7. Component de
la llar. Grup de persones emparentades que viuen en una casa
i formen una unitat. 8. Astro rei
del sistema solar. 9. Que no té el
necessari per viure folgadament.
Sense recursos. 10. Superfície de la
Terra. Superfície inferior d'algunes
coses, p. Ex., La dels atuells. També
es el nom d'un planeta del sistema
solar, pàtria, terreny. Tercer planeta del sistema solar. 11. Dama.
12. Líquid, generalment de color
vermell, que circula per les artèries i venes del cos dels animals.
13. Grup de persones. Persones. 14.
Afecte íntim. 15. De petits.

15

Mots encreuats

12 P O B
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5
3
11
10
15

12

Dificultat: Mitjana

Dissolució
gas o vapor en9un altre. Per exemple,
2
4 coloidal5d'un 3
condensació
del
vapor
d'aigua
en1 l'aire
6 8
5 per disminució de la
5
2
temperatura
atmosfèrica. Massa
5 de 7vapor a l'atmosfera .
7
3
8
8 7tub digestiu dels animals, situada al cap,
4
3 2. Obertura
6
2 anterior del
9
5bucal. També s'aplica a tota
que serveix d'entrada3a la cavitat
4 1col·locada la llengua i les
1
4
5
7 cavitat en la qual està
l'expressada
3
2
5
9
3
dents
quan5 existeixen.
8
3
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6
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9
7
5
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6 8Part
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5 2 per a cim dels ulls, lín
642 4 8 1 5volta
7 9superior
3 2 del
1 4 6 9 2 5 3 7 8
7 2 1 3 4de9 foc.
8 5 6
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Et pots trobar amb algunes obligacions i despeses relacionades amb els fills. Pots conèixer
algú que t'atrau molt, però no
et precipitis. Assegura't que
compartiu valors.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La llunació que ha tingut lloc al
teu signe ajuda a reafirmar-te
i porta un extra d'autoconfiança. La conjunció Venus/Mart a
Casa II inclina a fer compres o
inversions.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
La conjunció de Venus/Urà
a Casa IV, t'avisa que has de
reforçar la seguretat a la llar.
Trobades entre germans i possibles reunions de veïns per
posar assumptes al dia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Possible tensió amb una persona més jove en el sector professional. Potser caldrà ajustar
les vostres diferències. Dies per
estar més a casa i reorganitzar
les teves coses.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Una amistat passa pel procés
de ser quelcom més. En el cas
que tinguis parella podeu adquirir més compromís i responsabilitats. Fins i tot, comprar-vos
un habitatge.

Assumptes professionals de
la parella, poden ser un punt
de tensió entre ambdós. Dies
per gaudir d'un viatge amb la
família. Has de prendre decisions i ho medites en silenci.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Si tens fills, en aquests dies
pots viure una experiència entranyable de què aprendràs
molt. Algú et farà una proposició sexual molt directa. Sigues
prudent, posa límits.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Pots viure un moment de certa tensió entre la parella i la
teva família i et tocarà posar-hi
pau. Més trobades socials que
poden portar bons contactes
professionals.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
No pots eludir la qüestió econòmica amb la tensió Sol/Plutó i
cal implementar l'estalvi o cercar una nova font d'ingressos.
Conversa aclaridora sobre els
teus sentiments.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
En l'amor potser has idealitzat
a algú en excés i toca donar-li
el lloc que li correspon i tocar
de peus a terra. Això t'alliberarà. Tens plans de futur que
t'il·lusionen.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Una persona de la feina té una
forta atracció per tu i vol fer un
pas endavant. L'economia demana que hi posis ordre abans
que acabis tenint problemes
seriosos.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Molta intuïció i possibles casualitats. Senyals de quin és el
camí correcte en un assumpte
amorós. Has entès que per millorar la salut has d'augmentar
l'exercici físic.
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Anuncis
per
paraules

TREBALL
Cafeteria necessita personal de
caps de setmana i estiu matarocafe@gmail.com
Professor/traductor dóna classes Anglès i Francès tots nivells.
Repàs escolar estiu. 676 993 675
Empresa tèxtil precisa especia-

Inserta el teu
classificat online

Imprescindible experiencia en

Montamos su agencia matrimo-

desvíos. Horario de tarde. Enviar

nial en franquicia. 688 290 791

whats para entrevista 674 157 915
Chica se ofrece para limpieza 631
941 295
Noia ofereix neteja i cuidar gent
gran 663 489 434

Segle XXI:Ag. Internacional per
fer amistat ó parella.Dissabtes
de 21 a24 h. Trobades i presentacions de 18 a 80 anys.Entrada

VARIS

lliure.Ronda República 3.Mataró.

lista en Owerlock, repunt, boras

Pintor Pedro, pintura en ge-

i engomadora. Enviar currículum

neral. Precios económicos.

seleccionboras@gmail.com ó 696

Rehabilitación de fachadas.631

491 197

389 764.

Empresa tèxtil precisa mosso/a

COMPRAMOS libros, juguetes,

de magatzem. Interessats envi-

comics, cromos, antigüedades,

ar currículum seleccionboras@

plumas, Discos, puros, objetos

gmail.com

religiosos. Restos pisos, casas.

Me ofrezco para cuidar personas

Pago al momento. José Miguel.

mayores. Tengo experiencia y re-

679-736-491

ferencias. 634 953 496

Agencia Matrimonial Sol.

Empresa líder busca TAROTISTA

Desde 1995.Su pareja ideal en

para desvíos a casa. Ofrecemos

15 días.Tf.688290791.

alta en SS.SS. horario tarde.

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

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

AMISTATS

millor preu. 688 290 791
Compro comics, discos, álbunes

Tf.688 290 791

NECROLOGIQUES
13 de juliol
Jaume Feliu I Maynat 90
Maria Serra Romagosa 97
Àngel Bel López 85
Águeda Álvarez Ruiz 80
12 de juliol
Quimeta Basart I Batallé 87
María Jesús Delpino Heras 71
Carme Salvà Casellas 91
Dionisia Belmonte García 91
11 de juliol
Maria-Núria Alsina I Gibert 71
Maite Marès I Martín 58
Leandro Martí Valero 70
Montserrat Serra i Soriano 91
José-Manuel Fabrellas Marín 76

de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyper-man, Madelman, muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades
679 736 491

en

general.
cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Concetració
contra la
delinqüència
a Mataró
Foto: Patrulla Vecinal
Mataró.
Font: @patrullamataro a
Twitter.

L'ull mataroní

El CN Mataró
adaptat,
campió de
Catalunya
Foto: CN Mataró
Font: @cnmataro a Twitter.
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Personal
Lluís Torrents
Quan cooperar és avançar

Mira l'entrevista
en vídeo

Bernat López

Ajudar és una de les grans aficions d'en Lluís
Torrents. Potser per això va decidir, ja fa una pila
d'anys, endinsar-se en el món del sindicalisme.
L'actual Secretari Comarcal d'UGT al Maresme
deixa el càrrec per incorporar-se com a Adjunt
d'Organització a Madrid, tot i que continuarà vivint
a Mataró. Ho fa després de 12 'temporades' sent
la cara visible de l'organització a la comarca i amb
la nova funció d'intentar aplicar les estratègies
generals del sindicat a cada comunitat autònoma.
Des de 1984, Torrents ha caminat al costat d'UGT.
"Em vaig implicar molt jove, amb uns 16 anys,
gràcies a la consciència social i al sentiment de
justícia que el meu pare em va transmetre. Des
d'un inici, el món sindical em va omplir. Ajudar a
persones que ho necessiten és molt gratificant;
diguem que enganxa", destaca Lluís Torrents.
Des d'aquelles primeres experiències en el marc
de la lluita pels drets dels treballadors, el nostre
protagonista ha pogut viure en primera persona

"com el sindicalisme ha canviat" de forma radical. "Abans era una eina de lluita per erradicar
les pèssimes condicions laborals heretades de
la dictadura. Recordo batalles intenses per defensar els interessos dels obrers que ara mateix
serien impensables. Hi havia una confrontació
molt més directa. Ara és diferent. Els sindicats
són eines molt més propositives i de creació de
noves oportunitats. Intervenim en molts àmbits
diferents, com el sanitari i l'educatiu", relata Lluís.
Torrents va entrar a UGT quan Mataró era encara
una potència industrial tèxtil, escenari que "s'ha
perdut". "Aquella indústria del gènere de punt era
molt dura. Estava massa basada en l'economia
submergida. Hi havia moltes dones a Mataró que
treballaven en tallers i garatges amb la persiana
abaixada. Moltes hores en condicions pèssimes",
rememora. Això generava un clima "intens de
vagues i de conflictivitat laboral". A partir de la
crisi del tèxtil, però, el poder de convocatòria de

Des de 1984, Torrents
ha caminat al costat d'UGT |

46
PERSONAL.indd 46

10/07/2021 19:28:00

ILURO | PERSONAL

la classe obrera va perdre força, ja que moltes
persones van quedar a l'atur sense possibilitats
d'incorporar-se a un altre sector. "A Mataró hi havia gent que tota la vida havia fet funcionar la
mateixa màquina; reinventar-se era molt difícil",
admet Lluís Torrents. Després de viure dècades
d'experiències en negociacions de primer ordre i
d'estar 12 anys com a Secretari Comarcal d'UGT
al Maresme, el nostre protagonista "s'emporta les
grans persones conegudes i el sentiment d'altruisme i solidaritat" que des del primer dia va trobar
exercint les seves responsabilitats ■

Individualisme
i nova estratègia

Vagues a
Abanderado i
Can Gassol
Amb una trajectòria sindical de més de 40 anys,
li preguntem a Lluís Torrents per alguns episodis
que hagin quedat marcats en la seva memòria;
experiències reivindicatives viscudes a Mataró

És evident que les grans mobilitzacions obreres
del segle XX difícilment es repetiran mai més; o
potser es faran d'una altra manera. "Crec que la
classe treballadora ha perdut una mica el sentiment de solidaritat. D'això en som responsables
tots: les forces polítiques progressistes i els
sindicats. Però en general crec que l'individualisme ha guanyat pes en la societat, per davant
de la col·lectivitat", argumenta Lluís Torrents. El
dirigent sindical creu que "l'esperit combatiu" dels
sindicats encara és "ben viu", però s'expressa de
formes totalment diferents. "Avui, per aconseguir
millores en les condicions laborals se segueixen
altres estratègies. Abans s'aturava la feina per
fer mal econòmicament al contrari. Ara sol ser
més efectiu fer una bona campanya de difusió
per pressionar. El poder dels mitjans i de les
xarxes socials és molt gran, i fa més mal que
qualsevol vaga", ens explica. De tota manera,
Torrents creu que UGT ha de tendir a convertir-se
"en una organització més senzilla i propera, i que
utilitzi millor les noves tecnologies per millorar les
condicions dels treballadors". En Lluís no creu en
un sindicat que sigui només una "eina política" ■

Apunts

amb UGT, al costat de treballadors i treballadores de les fàbriques que hi havia a la ciutat. En
Lluís ens fa viatjar en el temps per parlar de dos
moments. "Recordo una negociació molt dura a
Abanderado, a Cirera. L'empresa es volia deslocalitzar i molta gent podia acabar al carrer. Va
ser una negociació tensa per mantenir els llocs
de treball i per aconseguir les millors condicions
possibles pels potencials acomiadats", relata
en primer lloc. "Recordo estar en una vaga a la
porta de la fàbrica i, de sobte, veure l'arribada
dels antiavalots de la Policia Nacional. La majoria
d'ells venien d'Hospitalet i de Badalona i actuaven amb molta contundència. El meu estimat
company, en José Luís, em va dir: 'Lluís, no ets
massa resistent, però sí molt insistent'. Em deia
això perquè després de quatre cops de porra
sempre volava fora de la formació de protesta,
però de seguida hi tornava a entrar per rebre
quatre cops més", exposa a continuació amb
un somriure. Parlant de cops de porra, Torrents
rememora la segona anècdota, aquest cop a
les portes de Can Gassol. "Va ser una vaga on

Un objectiu: servir als treballadors/es el millor
possible.
Un viatge: descobrir Llatinoamèrica.
Una lliçó: sol és molt més difícil aconseguir coses. És millor treballar en equip.
Una passió: navegar pel mar.

vam aconseguir les reivindicacions que volíem.
Ens vam enfrontar als antiavalots, i al final dels
cops, el cap de la policia ens va dir: 'Perdone,
un hombre de los suyos se ha quedado con la
porra de uno de los míos'. Va ser una escena
còmica", sentència en Lluís ■
47

PERSONAL.indd 47

10/07/2021 19:28:01

MATARO BUS.indd 5

17/03/2021 15:13:54

