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Del mar a l'ànima
El Posidònia Fest porta a Mataró
la millor música del país
Maria del Mar Bonet, Pau Vallvé, Txell Sust, Lia Sampai,
Gessamí Boada i Cine Nuria actuen al Port de Mataró
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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Economia,
cultura i sostenibilitat

Opinió:
Bernat López

Durant tot l'estiu, el Port de Mataró ja ha ex-

sense perdre de vista la cura del Planeta. De la

perimentat un augment dels visitants. La nova

mateixa manera, el Port de Mataró ha guanyat

font construïda, els equipaments esportius i

una plaça espectacular on fer-hi esdeveni-

la renovació de les terrasses ha atret el públic

ments de tota mena. El Posidònia Fest, festival

familiar cap a les seves instal·lacions. Qui no ha
completat un matí de platja amb una passejada

de música que avui comença i que s'allargarà fins al 5 de setembre, n'és la demostració.

per la zona lúdica del Port i un petit bany final

Durant tres dies, mataronins i mataronines

a la font? Aquesta és una imatge que s'ha vist

podran gaudir de sis concerts espectaculars.
Sis actuacions copsades per primeres espases de la cultura catalana com Maria del Mar

molt a Mataró al llarg de les vacances. Sens
dubte, el nou Port suposarà un actiu econòmic per la ciutat, però també esdevindrà una

Bonet o Pau Vallvé; per artistes emergents com

referència en altres àmbits. Des de la gerència,

Lia Sampai; i per gent de casa amb un talent

encapçalada per Margarita Díez, es té molt cla-

enorme com Txell Sust, Gessamí Boada i Cine

ra l'aposta per la sostenibilitat. Els temps dels

Nuria. Després dels concerts de Les Santes, el

ports antics, on el més important era la construcció de la infraestructura, han canviat. Ara
cal treballar per acostar la mar a la ciutadania

Port demostra amb fets la seva ferma aposta
per la cultura acollint el Posidònia Fest; el nou
festival musical de referència de la ciutat ■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: LES SANTES SÓN EL
MILLOR QUE TÉ MATARÓ?ARREU?
SÍ (50%) | NO (50%)
EL PORT HA DE SER UN MOTOR D'ACTIVITAT
CULTURAL A MATARÓ? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

El Port acull un nou festival de música

Atropellament mortal a la Via Europa

La renovació integral del Port de Mataró ha suposat
guanyar un espai on celebrar-hi esdeveniments culturals. El Posidònia Fest n'és una mostra.

Una dona de 84 anys va perdre la vida després de
ser atropellada el passat 27 d'agost a la Via Europa,
a tocar del Decathlon.
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HOSPITAL
SORTIDA I ARRIBADA
PABELLÓ EUSEBI MILLÀ

FUNDACIÓ
MARESME

CERDANYOLA
5,6 KMS

LA LLÀNTIA

PLA DꞋEN BOET

RONDA BELLAVISTA
ELS
GARROFERS

PORT
MATARÓ

5,0 KMS

SORTIDA I ARRIBADA
PARC DE CERDANYOLA

AVD. DEL PORT

TECNOCAMPUS
CASTELL
DE MATA

TORRE DꞋARA

CAMI DELS
CONTRABANDISTES

RESIDENCIA
EL MIRADOR

SANT SIMÓ

MATARÓ
PARC

CINC SÉNIES

5,1 KMS

CIRERA
4,1 KMS

RONDA
CERVANTES

RONDA
PAÏSOS CATALANS

SORTIDA I ARRIBADA
ERMITA SANT SIMÓ
CARRER
SANT AGUSTÍ

SORTIDA
I ARRIBADA
NOU PARC
CENTRAL

LA RIERA

CABRÉ JUNQUERAS

HOSPITAL
DE SANT JAUME

SORTIDA I ARRIBADA
APARCAMENT
CARRER MONTANYA

URBANA
4,2 KMS

PLATJA DEL VARADOR

Fes servir el hastag
#caminaalzheimer21
Inscripcions a partir del 1 setembre 2021

Adults: 5€

Menors 12 anys: 3€
sorteig de

PUNTS DE INSCRIPCIÓ:
INTERNET: matarocamina.cat
COR DE MARIA:
Dilluns - divendres
1 -10 setembre: de 16 a 20 h
13 - 24 setembre: de 11 a 13 h i
16 a 20 h

PL. SANTA ANNA
Dissabtes 4 , 18 i 25 setembre:
de 10 a 20 h

Mataró camina
per l'Alzheimer

regals entre les

PL. ILLA CRISTINA
Dilluns - divendres 1 -10 setembre:
17 a 20.30 h
4 setembre (dissabte):
de 11 a 13 h i de 17 a 20.30 h
Dilluns - divendres 13 - 24 setembre:
de 11 - 13 h i de 17 a 20.30h
18 i 25 setembre (dissabtes)
de 11 a 13 h i 17 a 20.30 h.

MATARÓ PARC
Dilluns - divendres 1 - 25 setembre
de 17 a 21 h.
Dissabtes 4, 18 i 25 setembre
de 11 a 21 h
EUSEBI MILLAN
Dilluns - dimecres - divendres
1 - 25 setembre, de 17.30 a 20.30 h.
Dissabtes 18 i 25 setembre
de 9 a 14 h

CENTRE NATACIÓ MATARÓ
Dilluns - dissabte
1 - 25 setembre: de 8 a 20h

@matarocaminaxalzheimer

Mataró camina
per l'Alzheimer

@caminaalzheimer

fotos enviades

gorra

bossa de
fruita i aigua

matarocaminaperalzheimer
@ gmail.com
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Posidònia Fest
Posidònia Fest: el festival
Text: Bernat López

L

riquir l'agenda cultural de la ciutat.

celebrats a la nova plaça elevada del passeig del Port, i amb un cartell de luxe. Un
mite de la música al nostre país, Maria del

Aquest és el pensament del segell disco-

Mar Bonet, és la cap de cartell del Posidònia

gràfic mataroní Microscopi, organitzador

Fest. Bonet està acompanyada per veus de

del Posidònia Fest, el festival de música que

referència del panorama musical català i

arriba a Mataró del 3 al 5 de setembre amb
la missió de convertir-se en un referent de

per artistes de casa nostra. Lia Sampai, el

ciutat al llarg dels pròxims anys. Un total

i Txell Sust completen el cartell de la primera edició del Posidònia Fest.

a renovació del Port de Mataró suposa una gran oportunitat per en-

de sis concerts, dos per dia (19h i 21:30h),

grup Cine Nuria, Pau Vallvé, Gessamí Boada
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ILUR

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

POR LA REFORMA DE LA COCINA, CAMPANA DE REGALO

REFORMA DEL BAÑO, MUEBLE DE BAÑO DE REGALO

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

Riera de Argentona, 4 Cabrera de Mar

931 704 532 · 637 454 583
7

ILUROMAR.indd 8
PRESENTACIO FESTIVAL.indd 7

30/08/2021 19:46:25
31/08/2021 11:06:27

Calendari i abonaments

A Mataró hi trobem una de les praderies de
posidònia més importants del país pel que
fa a extensió, ocupant un espai d'aproximadament 700 hectàrees. En aquesta praderia
hi viuen una vintena d'espècies de peixos i
una gran quantitat d'organismes que aprofiten la protecció que els ofereix la posidònia
per posar els ous. A més, la posidònia actua
com a filtre biològic immobilitzant substàncies tòxiques i deixant-les fora de circulació.
Actualment, tant l'Ajuntament de Mataró
com el Port de Mataró, en col·laboració amb
altres institucions, entitats i empreses, duen a
terme iniciatives que tenen com a objectiu la
protecció i divulgació d'aquest ecosistema ■

Divendres 3 de setembre
Cine Nuria (19h)
Pau Vallvé (21:30h)
Preu entrada: 18 euros

Dissabte 4 de setembre
Lia Sampai (19h)
Maria del Mar Bonet
(21:30h)
Preu entrada: 24 euros

Diumenge 5 de setembre
Gessamí Boada (19h)
Txell Sust (21:30h)

Preu entrada: 16 euros
Abonament pels sis
concerts: 48 euros
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Foto: Mireia Farran

Cine Nuria

Amb 'Año Luz', Cine Nuria segueix buscant la
inspiració al cel i al mar Mediterrani. El grup mataroní
ha incorporat un nou membre: Irene Regader

Cine Nuria és un grup de Mataró, format per Fernando Herrero, Leo Rey i Irene Regader. Després
dels primers EP's, 'Cine Núria' (2017) i 'Otro Futuro' (2019), la banda ha tornat a submergir-se, encara
més, en sons vitalistes que ja predominaven en els seus anteriors treballs. Fa uns mesos, el grup del
Maresme ens avançava dos singles com a degustació. Aquest cop, completen la feina ensenyant-nos
la resta d'un EP que tanca el cercle pel que fa a temàtica i estil. "Año Luz" vol quantificar la llum i la
cruesa de les relacions humanes amb ritmes pop en totes i cadascuna de les seves variants. El cel
iUn
el dia,
marelMediterrani
consell de la són
mareel fil conductor ■
li va obrir la finestra de les
càmeres i els objectius |
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Foto: Mireia Farran

Bernat López

Què us suposa actuar al Posidònia Fest?
Doncs ens fa molta il·lusió. Vam rebre la proposta
del nostre segell, Segell Microscopi. Tot va venir
amb una mica d'intriga. Primer ens van dir que ens
guardéssim el 3 de setembre per actuar al Port
de Mataró. Ens va semblar una mica estrany, però
després de veure la remodelació estem convençuts
que serà un nou punt de referència per fer música
a la ciutat. Quan vam saber que tocaríem al costat
de Pau Vallvé, ho vam celebrar molt.
Què us sembla el nou Port?
Doncs ha quedat preciós. En Fernando ja hi havia actuat fa molts anys, en un local que es deia
Underground. Era una època on el Port entrava una
mica en decadència, però en tenim un gran record.
La veritat és que ens sembla perfecte tota iniciativa
que neixi a Mataró per incentivar la cultura. Com a
ciutat, creiem que sempre necessitem molt més en
la qüestió cultural. A Mataró hi ha grans músics i
grups. Sempre que anem a assajar als locals, sempre hi ha vida. Fa falta tenir més plataformes o llocs
on tocar. El Posidònia Fest és una bona oportunitat
per visibilitzar els músics de casa nostra.
Cal donar més veu al talent local?
Creiem que sí. Aquest festival és una bona oportunitat per fer-ho. Fer venir a Mataró artistes que
tenen un gran cartell i que venen moltes entrades,
o llegendes com la Maria del Mar Bonet, pot ajudar als grups emergents a créixer. Fins i tot gent de
Mataró que no ens coneix pot saber de nosaltres.
Per quin moment passa Cine Nuria?
Doncs venim d'uns mesos anteriors on hem estat
estrenant el nostre nou EP, 'Año Luz'. El concert d'estrena al Clap va servir per fer oficial la incorporació de
la Irene Regader com a nou membre de Cine Nuria.
Creiem que el nou treball està agradant, perquè estem immersos en un bon ritme de concerts. Hem

tingut la sort d'anar surfejant les ones i anar esquivant pandèmies, rebrots i d'altres situacions problemàtiques. També hem evolucionat una mica a nivell
de promoció, entenent que cal estar més presents
als mitjans de comunicació, fent entrevistes i anant
a programes.
Per què decidiu incorporar un nou membre?
Feia temps que pensàvem que el grup demanava un
reforç pel que fa al ritme. La Irene toca el PAD i els
samplers, però realment és multi instrumentista. Amb
ella aconseguim una evolució del coixí rítmic. Abans,
concert rere concert sentíem que anàvem una mica
despullats en el tema del ritme. La seva incorporació
també ens permet repartir la responsabilitat del directe
i aconseguir un set molt més rodó. La veritat és que
el feeling ha estat molt bo des de l'inici. El públic ha
notat que hi ha bona connexió. Al final això és molt
important dins d'un grup: forjar amistat.
Hi haurà més canvis a Cine Nuria?
Segurament sí. El grup al final és com un riu on sempre hi van passant coses. No és un grup d'un protagonista principal. Aquí no hi ha egos. Ens agrada que
tothom pugui fer un pas endavant.
Què sentirà el públic quan us escolti?
Doncs ens agradaria transmetre pau. És cert que les
nostres lletres no són de la màxima alegria, però la
música que les acompanya sí que és molt vitalista.
Ens agradaria aportar bons feelings a la gent que
vingui al Posidònia Fest. Generar la sensació que
comencem a sortir de tot aquest procés tan lent i
difícil que hem viscut tots. Us esperem a Mataró! ■

Gaudeix de
l'entrevista en
vídeo
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Foto: Tina Riera

Pau Vallvé

És difícil trobar un artista català amb la versatilitat
de Pau Vallvé. 'La vida és ara' ens recorda la
importància de respirar i de viure el moment

Pau Vallvé descobreix la música als 3 anys, quan comença a tocar la bateria. Experimentar l'amor i
el desamor el va fer agafar la guitarra i convertir-se en cantautor. Després de viure mil i una aventures al seu segell discogràfic – Amniòtic Records – i de produir i composar per múltiples bandes i
artistes, Vallvé impulsa definitivament la seva carrera en solitari composant "Pels dies bons", el seu
catorzè disc. Durant el confinament, en Pau va gestar el seu darrer treball: "La vida és ara". L'artista
es va separar pocs dies abans de l'esclat de la pandèmia i, confinat al seu estudi, va ser capaç d'ordenar
signar aquest canvi d'etapa ■
Un dia, pensaments
el consell de laper
mare
li va obrir la finestra de les
càmeres i els objectius |
12
12-PAU VALLVE.indd 12

31/08/2021 11:10:18

Foto: Tina Riera

Bernat López

Pau i música: on neix el vincle?
No en sóc conscient. Abans de parlar ja jugava
a picar ritmes i des dels 3 anys vaig començar a
tocar la bateria. A casa vaig estar molt incentivat
amb la música. No tinc la sensació d'haver decidit
dedicar-m'hi. Va ser natural. Em considero una persona molt afortunada, tot i que encara hi ha gent
que em pot preguntar quina és la feina que faig a
banda de ser músic.
La sort l'has treballat. És així?
És cert que des de molt jove he estat molt actiu.
Per mi, fer música era com un joc; com una manera de passar-m'ho bé. A banda de fer les meves
cançons sempre tenia altres feines: crear bandes
sonores per cine, dirigir la meva discogràfica o
produir per altres grups. Va arribar un moment on
m'adono que estic començant a viure del joc. El
projecte de passar-m'ho bé s'ha menjat a la resta.
Produir per altres t'ha fet créixer?
Diria que sí. Des que estudiava Belles Arts vaig
entendre que em calia observar el món musical
des d'una perspectiva global. La gràcia no és dir:
jo faig lletres o toco la guitarra. El millor és tenir
una idea i saber tirar-la endavant des de tots els
sectors. M'agrada intervenir en cada decisió del
procés. Des de la portada d'un disc, les lletres, la
música, la mescla, les estratègies de comunicació
i xarxes socials...
Tenir més llibertat et dóna més feina?
Segurament. He hagut de lluitar molt com David
contra Goliat al llarg de tota la meva carrera, pel fet
de no tenir una gran discogràfica al darrere. Però
això m'ha donat una llibertat que no la canvio per
res. Poder controlar-ho tot m'agrada.
L'aïllament fa néixer la teva millor versió?Les
meves cançons són capítols de la meva biografia

i, per tant, no canto res que no m'hagi passat o que
no hagi sentit. Quan vius canvis importants, les
coses es remouen i sols generar una música més
intensa. Però crec que l'element més important
que comparteixen aquests dos discs és el temps.
Vaig tenir temps real per fer-los. 'Pels dies bons'
neix de deixar la feina, abandonar l'estrès, agafar
els estalvis i marxar a viure a una casa a Banyoles
durant sis mesos, on només hi havia gallines. 'La
vida és ara' es crea durant el confinament. Jo em
vaig separar tres dies abans de l'esclat de la pandèmia i vaig quedar-me confinat al soterrani de
l'estudi durant 75 dies. Allà em vaig adonar de com
ens està trencant aquest estrès global que vivim.
Tendim a viure corrent, a produir sense parar perquè ens pensem que, si no ho fem, estem fallant.
Si no t'atures, és impossible cercar la pau interior
necessària per crear. Quan he tingut temps per parar
i escoltar-me, la música més especial ha arribat.
Quina és l'aventura que més t'ha marcat?
N'hi ha moltes... Però la que vam viure el setembre
del 2015 és un bon exemple. Vaig fer una gira europea de concerts bastant especial. 15 concerts a 15
ciutats en 15 dies, anant de Barcelona fins a Sèrbia.
Els concerts eren als menjadors de les cases on la
gent ens acollia i els desplaçaments els vam fer en
cotxes compartits. La gent que venia de públic no
pagava entrada, sinó que portava menjar per fer un
bon sopar després del concert. Intento que cada
projecte que faig em serveixi d'alguna cosa a nivell
personal. Aquesta aventura em va fer canviar el xip.
Sempre havia estat bastant 'cagat' i fer un viatge
així em va obligar a deixar enrere aquestes pors ■

Gaudeix de
l'entrevista
sencera
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Lia Sampai

Lia Sampai ens presenta "Amagatalls de llum".
Un projecte que ens convida a reflexionar
sobre l'amor, la llibertat i la necessitat de canvi

Lia Sampai puja a l’escenari per primera vegada l’estiu de 2017, guanyant el segon premi al Concurs
de Cantautors de Ferreries. El 2018 comença a treballar amb el guitarrista i compositor Adrià Pagès
(Barcelona, 1995) i junts publiquen "La fada ignorant" (2019). Per Lia Sampai, l'univers de la cançó és
una fàbrica immensa i sense descans. Un exemple d'això és el segon disc de la cantautora, publicat
aquest 2021. Després d'un primer disc al costat del guitarrista Adrià Pagès, el tàndem ha tornat a ajuntar esforços per a aquest "Amagatalls de llum", que conté deu peces, deu petits mons en els quals hi
col·laboren
fins de
a set
músics ■
Un dia, el consell
la mare
li va obrir la finestra de les
càmeres i els objectius |
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Bernat López

Com valores el fet d'actuar al Posidònia Fest?
Estic molt contenta de participar-hi, i encara més
de compartir cartell amb Maria del Mar Bonet.
La veritat és que vaig al·lucinar. Per mi és com
un somni. Cada vegada que hi penso m'emociono. A casa sempre he tingut la Maria del Mar,
en Raimon o en Lluís Llach com a referents.
M'il·lusiona molt que la Maria del Mar em pugui
veure cantar. Quin respecte... Quina oportunitat!
Què és per tu la música?
És la manera més clara que tinc per expressar-me
tal com sóc. És la meva forma d'existir i de connectar amb els altres. Recordo anar a un concert
de Raimon com el meu pare i dir-li: 'Papa, jo vull
fer això'. M'encanta generar aquesta comunió
amb els altres i expressar-la d'una manera artística i que tomba barreres. Fer això em fa feliç.
És difícil fer camí dins del món musical?
Molt! Al principi no et planteges fer de la música
la teva feina, però les coses van creixent i evolucionant. Aquest món és una gran cursa de fons.
Hi has de ser sempre. Si el cop de sort d'arriba,
t'ha d'agafar treballant al màxim. A mi ningú em
dirà mai que pari de fer música. Si abandono,
ho decidiré jo. Són moltes hores de feina, creant cançons, buscant concerts, treballant en la
teva imatge... Costa, però ho fem perquè ens
apassiona.
Com neix la connexió amb l'Adrià Pagès?
Per pura casualitat. Jo vaig guanyar un concurs a la Fada Ignorant, un local de concerts
d'Andorra. El premi era gravar un disc, però jo
no sabia amb qui fer-ho. A través d'una amiga,
vaig tenir accés al contacte de l'Adrià. Ell just
acabava els seus estudis de música a l'ESMUC.
Ens vam creuar en el moment perfecte. La Lia
buscava un Adrià i l'Adrià buscava una Lia. Fent
el primer disc ens vam entendre molt bé i vam
decidir fer el segon. "Amagatalls de llum" és
una aposta de tots dos. Hi ha cançons que tracten temes molt diferents, però musicalment és
bastant homogeni. Es parla d'amor, de lluita, de
llibertat... Hi ha temes de revolta i que parlen
de la voluntat de canviar el món. També parlem de presos polítics. Al final, el disc transmet
la meva manera de veure el món i el desig de
canvi per evolucionar.
Com escriu els seus temes Lia Sampai?
Em baso bastant en les meves experiències.

Per escriure, em tanco sola a l'habitació. Agafo
la guitarra i... Passen coses. Començo a cantar i m'aïllo totalment de l'entorn. Ni jo sé què
passarà. Simplement tinc coses a dir. Sé que
necessito el meu moment amb la guitarra i vaig
treballant alhora la lletra i la música. A vegades descobreixo com estic a nivell personal a
través del procés de fer la cançó.
Què vols transmetre al públic del Posidònia?
El disc que presentem es diu "Amagatalls de llum".
M'agradaria que la gent es despertés. Penso que
moltes vegades amaguem parts nostres que
ens fan mal. Amb les cançons, aquests temes
complicats es poden despertar. A mi em passa.
Quan canto, els amagatalls de llum que tinc es
van obrint. M'agrada transmetre les meves històries per generar un moment d'intimitat amb el
públic. Necessitem prestar atenció a les coses
que tenim dins nostre. Anem molt de pressa
com a societat i, escoltant una veu i una guitarra, podem arribar a la conclusió que les coses
han de canviar.
Qui t'ha influenciat més musicalment?
Doncs m'agrada molt la cançó d'autor. Maria
del Mar Bonet, Raimon, Lluís Llach... Roger Mas
de l'escena actual, o Pau Vallvé. També m'ha
influenciat molt la cançó francesa. Vaig viure un any a Brussel·les i no parava d'escoltar
Édith Piaf. Segurament no hi ha molta gent de
26 anys que escoli la música que jo em poso
a la dutxa, però aquest vincle em neix des de
casa. Recordo escoltar Ovidi Montllor cantant
al cotxe o al meu avi posant-se a Marina Rosell
al menjador.
És difícil ser cantautora en aquest moment?
No t’ho sabria dir. Crear les meves pròpies
cançons m’agrada. És el que sé fer. El meu
estil es basa en la veu, la guitarra i la pausa.
Segurament, veient la tendència musical jove
actual, estic fora de lloc. Però crec que sempre hi he estat, i que per això faig cançons. Si
hagués nascut 40 anys enrere igual encaixara
més, però jo sempre he intentat aprendre de la
gent gran. No em mouré d’aquí ■

Gaudeix de
l'entrevista en
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Maria del Mar Bonet
Fa més de mig segle que Maria del Mar Bonet enamora els
nostres cors actuant sobre els millors escenaris d'arreu del país

Símbol de la música i la cançó mediterrània. Història viva de la cultura balear i catalana. Parlar de Maria
del Mar Bonet és fer-ho d'una de les veus que més cors ha enamorat en els darrers 50 anys. Tot i que
somiava amb ser ceramista, la música va envair la seva vida fins a transformar-la en una artista total
amb més de cinc dècades sobre els escenaris. Posseïdora d'una veu plena i de gran expressivitat, la
seva música mostra un profund arrelament a la cultura de les Balears. Els textos de les seves cançons
tenen
el folklore mediterrani, les lletres pròpies i l'obra de poetes dels Països Catalans ■
Un dia,un
el triple
consellorigen:
de la mare
li va obrir la finestra de les
càmeres i els objectius |
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"Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba"
Blau, 2020
Maria del Mar Bonet

L'atzar va fer que ens trobéssim amb en Borja
a Sueca l'any 2013. Em va acompanyar amb la
guitarra en un recital. Jo no el coneixia i d'entrada va ser descobrir una persona amb una veu
preciosa, un boníssim guitarrista; un artista amb
una creativitat molt gran. Des d'aleshores ençà
anàrem comprovant que la nostra química sobre
els escenaris creixia i s'anava teixint un repertori
de cançons volgudes i també molt ben rebudes
per un públic còmplice i entusiasta. Des de fa un
parell d'anys, sovint comentàvem, cada vegada
amb més força: aquest espectacle l'hem de gravar en un disc. En començar l'any 2020 es van
plantejar de fer uns recitals al Teatre Micalet de
València. Però entrant la primavera va aparèixer
d'una manera brutal el coronavirus i, a pesar de
les anades i vingudes de la pandèmia, amb tot
el que significa la incertesa de poder celebrar o
no els recitals i les conseqüències tan negatives
que hi hauria si es tornaven a fer tancaments domiciliaris, finalment vàrem poder tenir les dates
per cantar al Teatre Micalet de València uns dies
seguits. I a poc a poc, també, la idea de gravar
un disc en directe en aquell teatre. Aquest fet
tindria per a mi un sentit molt important, perquè jo hi havia cantat molt, allí. El primer recital

va ser el 1970 i després també m'hi donaren un
premi l'any 2011. I anant un poc més enllà, he
de dir que des que vaig començar a trepitjar escenaris, des del País Valencià no han parat mai
de demanar-me que hi anés a cantar. Aquest
país que sempre que hi vaig em fa sentir que
sóc a ca meva! Així que aquest disc li està dedicat profundament. Agraeixo moltíssim al Teatre
Micalet que mantingués la proposta d'anar-hi a
cantar malgrat aquests moments d'epidèmia tan
greu que estem passant. El Micalet ens ha donat
l'oportunitat, a nosaltres i al públic que ha vingut
cada dia de constatar que la cultura és segura.
Voldria parlar-vos de l'Antonio Sánchez, que ha
posat les seves percussions i sobretot la seva
màgia acompanyant les cançons i els recitals
que formen part d'aquest repertori. Ha estat al
meu costat en molts recitals i discs. És un company entranyable i indispensable; un gran músic
amb una sensibilitat exquisida. De tant en tant,
la Yanire, companya del Borja, i la Sam, la seva
filleta, venien a veure'ns als assajos al Micalet i
a l'estudi... Aleshores, entrava l'alegria i la primavera amb els seus ulls blaus. Gràcies! En aquest
disc hi hem posat, en Borja, l'Antonio i jo, molta
bogeria i passió. Esperem que us agradi! ■
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Gessamí Boada
Gessamí Boada és una de les veus de més projecció del
panorama musical català. I és de casa nostra. De Mataró

La cantant i compositora Gessamí Boada neix a Mataró el 1989. Estudia al Taller de Músics, es forma en
songwriting a Alemanya i es gradua en Cant Modern i Jazz a l'ESMUC. El 2018 publica "White Flowers",
el seu primer treball discogràfic, amb onze temes originals a mig camí del jazz i el pop. El 2020 publica
el seu segon disc "On començo jo", on fa un pas endavant amb noves cançons amb noves sonoritats i
noves col·laboracions: Elena Gadel, Henrio i Alessio Arena. Aquest 2021, la mataronina ha publicat un
doble single que gira al voltant del concepte de la mort. "Silenci, queda't amb mi" i "Em rendeixo a tu"
són
elseldos
darrers
Un dia,
consell
de latresors
mare de l'artista ■
li va obrir la finestra de les
càmeres i els objectius |
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Bernat López

Què suposa cantar al Posidònia Fest?
En tinc moltes ganes. Gaudeixo molt quan canto
a Mataró, perquè m'hi sento a casa, tot i que és
cert que aquesta sensació l'experimento a més
llocs. Per mi, el Maresme té una màgia especial.
A més, em fa especial il·lusió que el festival sigui
iniciativa del Segell Microscopi, el segell amb el
qual jo publico les meves cançons. Sempre m'han
cuidat molt. El David Mullor és el meu mentor i
crec que a Mataró fan falta iniciatives culturals
valentes com aquesta.
La teva relació amb el mar és especial?
Molt. Actuar al Port, davant del mar, m'encantarà.
Jo he viscut molts anys davant del mar i en altres
èpoques on m'he establert en zones de muntanya
sempre em faltava aquest al·licient. El mar m'inspira
i, de fet, tinc moltes cançons que parlen d'ell. Els
últims dos videoclips que hem gravat han estat a
la costa del Maresme. La Gessamí i el mar sempre trobem la manera d'unir els nostres camins.
Artísticament, quin moment vius?
El 2020 vaig publicar 'On començo jo', el meu segon
disc. A inicis d'aquest estiu, tenia ganes de treure
temes nous i, sota el títol de 'Silenci', he publicat
dues cançons que parlen sobre el concepte de
la mort: 'Silenci, queda't amb mi' i 'Em rendeixo a
tu'. Arrel de la pandèmia, la mort és un tema que
tenim més present que mai, però ens segueix costant molt parlar-ne. Crec que és necessari fer-ho.
Tampoc ha estat una cosa premeditada, ja que a
mi les cançons em neixen de dins. Jo sóc com
un simple canal. Passen a través meu. Sentia que
havia d'escriure sobre això, tot i saber que són cançons difícils d'afrontar. Sempre intento ser fidel a
les sensacions que tinc, sense buscar un patró
per fer un tema més comercial que pugui tenir un
èxit potencial molt més ampli.
Què implica fer una cançó?
Una cançó pot néixer en una hora o en tres mesos.
De fet, fa poc vaig tenir un episodi de tristesa i d'angoixa i en menys de dues hores vaig composar un
tema que ja tinc acabat. Però això no passa sempre. En el meu cas, el naixement de cada cançó
sol venir així: ràpid. Després queda tot el tema de
la producció i de l'assaig amb els músics, que ja
comporta molt més temps.
Com gestiones la incertesa de ser artista?
Doncs aprenent a tenir una gran capacitat d'adaptació. L'estiu passat va ser molt dur. Només vaig

Foto: Alícia Rey

fer dos o tres concerts. Econòmicament i emocionalment va ser realment difícil, sobretot després
d'estar 10 anys dedicada a la música en directe. Ara
no paro d'actuar i espero que el ritme es mantingui,
sempre amb les mesures pertinents. La incertesa?
És la realitat dels artistes que no som a primera
línia. Has de viure amb la filosofia del dia a dia i
no generar massa expectativa. Jo, com em sento
damunt d'un escenari, no m'hi sento enlloc, així que
tinc clar que seguiré apostant per aquest somni.
Ha canviat molt Gessamí Boada?
Crec que sí. Ara sóc més oberta amb els estils musicals i cada cop intento fer música més senzilla,
no tan influenciada pel jazz. He guanyat confiança
a l'hora de composar. M'escolto millor a mi mateixa. Crec que això no s'ensenya a les escoles de
música... La capacitat d'entendre què vols dir; de
connectar amb les teves emocions. Es fan molts
exercicis d'estil matemàtic, però manca aquesta
sensibilitat.
Manca més música a les escoles?
Jo penso que hem de deixar de voler crear gent
igual. Cadascú té habilitats i un potencial diferent.
Hem de deixar als adolescents que busquin el camí
que volen. Jo, quan vaig acabar l'institut, volia estudiar teatre musical, i a l'escola em va dir que no:
que havia d'anar a la universitat. S'ha d'acabar això
de fer el que toca ■
Gaudeix de
l'entrevista en
vídeo
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Txell Sust
Txell Sust, cantant i compositora
mataronina que ha viscut
moltes vides musicals en una.
Descobrim la seva història.

La seva relació amb la música comença amb els seus avis paterns. Des dels seus inicis, Txell Sust es
va moure amb comoditat entre el jazz i el pop. En paral·lel a la gravació de les seves cançons, la Txell
ha col·laborat amb gegants com Ketama, Montserray Caballé o Alejandro Sanz. El 2002 va gravar el
seu primer disc en solitari, 'Txell', pròleg del 'Ciudadana Universal' creat el 2010. Ha treballat amb les
principals agències, programes de televisió i ràdios del país. Al Posidònia Fest, Txell Sust ens presenta
#enCantants, on versiona cançons associades a veus masculines interpretades des d'un prisma femení
amb
Pep
Pobletde
i Nito
Figueres ■
Un dia,
el consell
la mare
li va obrir la finestra de les
càmeres i els objectius |
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Bernat López

Com t'arriba l'opció d'actuar al Posidònia Fest?
A través del Carles Moreno i de la discogràfica que
produeix el festival. Jo col·laboro en un programa
de La 2 que es diu 'Punts de vista' i durant aquest
any ja havia estat en contacte amb ells. Quan la
idea del festival es va anar fent realitat, de seguida
van comptar amb mi. Estic molt contenta per poder
actuar a casa, i sobretot al Port. Vinc de família de
mariners i per mi el mar és molt especial.
Què és per tu el mar de Mataró?
Doncs és part de la meva vida. Jo vaig criar-me a
l'Avinguda Jaume Recoder. Només havia de passar
per sota del soterrani i ja estava a l'aigua. Gairebé
puc dir que he passat bona part de la meva vida al
mar. A casa érem socis del Club Nàutic de Mataró
i de petita estava tot el dia allà. Hi vaig fer els amics
de tota la vida, sortia a navegar, a pescar i a fer tots
els esports aquàtics possibles. Aquella Txell era
gairebé un peix.
És difícil actuar a casa?
Com a mataronina, sempre he tingut la sensació que Mataró ha comptat amb mi. He cantat al
Monumental, vaig inaugurar la Plaça Santa Anna i la
ronda Cervantes... He estat implicada amb la ciutat.
És cert que cantar a casa suposa pressió, perquè
em ve a veure gent de tota la vida, però sentir-se a
casa no té preu.
D'on et ve la passió per la música?
Crec que té a veure amb un component genètic. Els
meus avis paterns eren molt aficionats a cantar; a
fer sarsueles. Jo des de molt aviat vaig connectar
amb la música de manera molt intensa. No sabia
quina feina volia exercir dins d'aquest món, però
tenia clar que seria part de la meva vida. És una
connexió que va més enllà del físic.
Com t'adones que vols ser cantant?
Doncs la veritat és que em va costar veure'm com
a cantant. Em feia molta vergonya pujar a l'escenari i cantava d'amagades. El grup de Mataró amb
el qual vaig començar tota aquesta aventura em
va 'obligar' a llançar-me a la piscina. Després vaig
anar guanyant seguretat, fins a sentir que mai més
volia marxar de l'escenari. La vida de l'artista és un
camí ple d'opcions molt diferents. Mai saps per on
et tocarà transitar, però aquesta és la gràcia; anar
experimentant.
Com ha estat el teu viatge musical?
El meu camí en la música ha estat tot un mar. He

viscut moltes coses diferents. Tot i que la meva
idea inicial era fer les meves pròpies cançons,
quan comences a cantar i a tenir una mica de
reconeixement, et van oferint diferents feines i
projectes. Costa dir que no. A més, a la meva
època havies de passar els filtres de les discogràfiques per editar un disc. Jo al principi em
vaig centrar molt en el jazz, influenciada per les
pel·lícules que veien els meus avis. Després vaig
conèixer l'August Tharrats i ens vam endinsar
més en el blues i el jazz-swing més comercials.
Però clar, a mi sempre m'havia agradat el pop, i
vaig acabar fent tres discs meus. El cert és que
m'he deixat portar.
Com és treballar amb l'Alejandro Sanz?
Jo hi treballo des del 2001, fent els cors a les
seves gires. Una gira d'aquestes característiques
pot durar un o dos anys. És una experiència única per molts motius. Primer, a nivell musical, per
treballar amb un número u mundial. Després, a
nivell humà. Des del 2001 hem format un equip
de persones que ens considerem família. Una
família musical. Som com germans i tenim una
unió molt gran. Sempre connectats.
Quins llocs especials has conegut fent gires?
Qui fa els llocs especials és la gent. He estat en indrets espectaculars com Puerto Rico, la República
Dominicana o Nova York, però on millor em sento
és on he fet amics. A Buenos Aires, per exemple,
hi estic com a casa. Hi tinc la meva gran amiga
Vicky i la seva família.
Com veus el panorama musical actual?
Doncs ple de talent. A Catalunya, les escoles de
música han fet una gran feina. Els pares han dut
els nens i nenes a estudiar música i ara tenim
molt bons músics. Vivim un moment de talent
molt bèstia. Inclús em fa certa por. Em pregunto si serem capaços d’assumir i donar sortida
a tots aquests creadors. Per això hem de crear
consciència. Internet és una botiga al món, però
necessitem donar suport als joves músics emergents que hi ha a casa nostra ■
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El nou Port de Mataró aposta per
la sostenibilitat i per gaudir del mar
Entrevista a Margarita Díez, gerent del Port de Mataró. La remodelació de les seves
instal·lacions suposa una injecció de potència econòmica per la capital del Maresme
El nou Port de Mataró inaugura un enorme ventall d'oportunitats per la ciutat en diferents àmbits.
La remodelació de les seves instal·lacions suposa una injecció de potència econòmica per la
capital del Maresme i l'obertura d'un nou espai obert a la ciutadania per connectar amb el mar,
la gastronomia, l'esport i la cultura. En parlem amb Margarita Díez, gerent del Port.
Bernat López

El Port fa goig. Què sent?
Doncs crec que tots sentim una gran satisfacció.
Hem pogut enllestir un procés d'obres complicat,
perquè el domini d'actuació era molt ampli i els
objectius que es perseguien també eren molt ambiciosos. Penso que el resultat és ben visible i ens
permet obrir un canvi d'etapa on el Port de Mataró
serà un element molt més present en la vida dels
mataronins i mataronines.

Què es busca en aquest canvi d'etapa?
Apostar per un públic més familiar; un públic amb
uns valors més socials. Celebrem que les concessions dels locals del Port s'hagin donat a activitats
que nosaltres considerem prioritàries: la restauració, l'esport i la nàutica. Les dues darreres són dos
dels valors que defineixen el Port i han de donar
l'oportunitat a la gent de gaudir del preciós mar
que tenim a Mataró i al Maresme.

Quan es van acabar les
concessions es va apostar per
una transformació integral |
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El Port de Mataró inaugura un enorme ventall d'oportunitats per la ciutat en diferents àmbits

Es buscava atreure públic de dia?
Sí. I hem vist que la remodelació està sent un èxit.
La nova font ens està generant molts visitants. A
la mainada li encanta venir a jugar amb l'aigua,
i això atreu els pares i més familiars. Comptem
amb diferents itineraris de passeig i d'un entorn
molt agradable on prendre alguna cosa mentre els
més petits s'ho passen d'allò més bé en un entorn
segur com la font. També rebem moltes visites de
persones que utilitzen les zones d'entrenament a
l'aire lliure. Creiem que aquesta aposta per la sostenibilitat i la integració és bàsica pel Port.
Port i cultura aniran de la mà?
Sí. Quan vam traçar la renovació del Port vam demanar que als dos extrems de la zona comercial
hi havien d'haver dos pols d'atracció. Un és la font,
que ja funciona a ple rendiment, i l'altre l'hem situat
a la Plaça del Mirador; just al costat oposat. Volem
que a la plaça hi passin coses. Que sigui un espai
dinàmic al servei de la ciutat. Des del primer moment estem treballant en un calendari d'activitats
per lliurar l'espai als operadors i que ells puguin
realitzar accions de promoció, accions culturals o
accions lúdiques. La cultura i el Port aniran de la mà.
Per què aposteu pel Posidònia Fest?
El Posidònia Fest, a través del Segell Microscopi, ha
estat la primera iniciativa que el Port ha rebut per
tal d'establir-se com a nou espai cultural important
a Mataró. Nosaltres tenim la sostenibilitat com a
gran objectiu. Fa poc que hem obtingut la bandera
blava i estem davant d'un dels alguers de posidònia més importants del Mar Mediterrani. Per tant,
hem de ser uns forts prescriptors mediambientals.
El Posidònia Fest va entendre aquesta filosofia

sostenible i s'hi ha encaixat a la perfecció. Podem
donar a conèixer la posidònia i oferir a Mataró música de qualitat, amb artistes d'un gran nom, amb
grups de casa nostra i amb gran protagonisme
d'artistes femenines. Crec que serà tot un èxit.
Per què ha d'evolucionar un Port?
El Port de Mataró va néixer en una època de construcció. L'element més important era disposar d'un
equipament físic. Quan es van acabar les concessions vam creure convenient apostar per una transformació integral. Jurídicament hi havia uns títols
que s'havien exhaurit i físicament el canvi climàtic
ens obliga a adaptar les infraestructures. A nivell
social, al Port de Mataró hi havia algunes activitats que generaven problemes de seguretat i que
calia canviar.
Per on passa el futur del Port?
Un cop veiem que disposem dels recursos econòmics per fer les obres, la transformació és imparable. La remodelació ja està feta. Hem completat el canvi d'operadors. El concurs està fet i hem
assolit l'objectiu d'atraure aquelles activitats que
responguin a la realitat moderna d'un port. Ara esperarem que els operadors obtinguin les llicències
d'activitat per fer les seves pertinents obres i obrir
al públic. Volem que tots els mataronins i la resta
de visitants puguin gaudir d'una experiència única
al Port de Mataró ■
Gaudeix de
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Apostar pel talent de proximitat
és una bona manera de fer cultura
Entrevista a David Mullor i Carles Moreno, responsables del Segell Microscopi i
promotors del Posidònia Fest. Ens endinsem al món de la música.
Buscar alternatives; treballar de forma diferent per arribar a llocs inesperats amb menys recursos que els 'grans competidors' del negoci. Quan en el nostre entorn hi detectem projectes
empresarials que generen valor afegit, els hem de valorar. És el cas de Microscopi, segell discogràfic mataroní que s'ha fet un lloc en la indústria creant una identitat totalment oposada a
la dels transatlàntics del 'showbusiness'. Microscopi aposta per artistes que vulguin autoeditar
les seves produccions, oferint-los tots els serveis que necessiten: des de la gravació, fins a la
distribució, publicació i promoció dels seus discs. A Microscopi, a diferència de les discogràfiques tradicionals, la música és propietat del músic. El segell està coordinat per David Mullor i
Carles Moreno. Entre tots dos promouen a un bon grapat d'artistes catalans de gran projecció,
molts d'ells mataronins. Microscopi organitzarà del 3 al 5 de setembre el seu primer festival de
música a Mataró. Serà al Port, sota el títol de Posidònia Fest ■

La idea de fer un festival de música
comença abans de la pandèmia |
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Carles Moreno i David Mullor. responsables del Segell Microscopi i promotors del Posidònia Fest |

Bernat López

Quina és la filosofia de Microscopi?
Som un segell que no és agressiu amb els músics i
els artistes. Per nosaltres, el més important no són
els drets de la música, sinó respectar el creador.
A Microscopi ens dediquem a fer la feina que els
músics no poden fer. Els deixem lliures per crear i
nosaltres gestionem la feina que fan. Tenim cura
d'ells, perquè són els protagonistes més importants de la història.
Per què es crea el Posidònia Fest?
Doncs la idea de fer un festival de música comença abans de la pandèmia. És un projecte ambiciós,
però el cert és que l'arribada del coronavirus ho va
aturar tot. Malgrat això, la intenció i les ganes es
van mantenir intactes. Hem seguit treballant i, quan
hem trobat el forat, el moment i els suports necessaris, ens hi hem llençat de cap. Creiem que és important poder fer cultura a Mataró; on Microscopi
treballa. El Posidònia Fest ens obsequiarà amb sis
concerts i una mescla d'artistes molt coneguts amb
d'altres d'emergents.
El Posidònia ha de ser el festival de Mataró?
Sí. La nostra idea és aquesta: aconseguir que el
Posidònia Fest i Mataró vagin de la mà durant
molts anys. Volem consolidar el festival a la ciutat. Nosaltres treballem a Mataró i ens encanta
promocionar artistes mataronins i de la resta de
Catalunya. Ens agrada fer les coses a casa i tenir
sempre presents les propostes artístiques de territori i de proximitat. Creiem que aquesta és una manera maca de fer cultura i de generar identificació.

Què sentirà el públic al Posidònia Fest?
Hem pensat en un festival de petit format buscant un
seguit de sensacions. Hi haurà 250 cadires. L'objectiu
principal és que el públic connecti totalment amb els
artistes i vegin i sentin concerts de màxima qualitat.
La idea és acostar els músics a l'audiència. Pensem
que el Posidònia Fest és una gran oportunitat per
gaudir d'una experiència musical que va més enllà d'escoltar música. L'entorn del Port genera unes
vistes immillorables i la llum de les tardes d'estiu,
també. A més, les entrades del festival són de dia.
Per tant, tothom qui vingui gaudirà de dos concerts
i d'una jornada estiuenca de primera a prop del mar.
Quin estils musicals hi trobarem?
L'espectre musical del festival comença amb el
pop independent de Cine Nuria, un grup mataroní
de molta projecció. El mateix 3 de setembre actua
un artista ja molt consolidat com Pau Vallvé, metre
que el dia 4 tindrem una nit de cantautores mediterrànies amb Lia Sampai i Maria del Mar Bonet.
L'últim dia del festival, el 5 de setembre, gaudirem
de les actuacions de Gessamí Boada i Txell Sust,
totes dues de Mataró. La Gessamí té un estil pop
amb tocs de jazz, mentre que la Txell ha preparat
un repertori de versions interpretades per homes
però amb veu femenina ■
Gaudeix de
l'entrevista en
vídeo
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Un estudi calcula que el trànsit a la
Nacional II disminuirà entre un 25
i un 40% |

Notícies
Pacificar la Nacional II amb
carril bici, rotondes i voreres

Així serà la
mobilitat al
Maresme.
Reportatge
en vídeo

Ciutat: Bernat López

L'eliminació del peatge de
la C-32 provocarà canvis
substancials en la mobilitat al Maresme. Un estudi

publicat pel Departament de

ha plantejat la possibilitat de

Territori calcula que el trànsit a la Nacional II disminuirà
entre un 25 i un 40%, fet que

construir sis nous accessos
a l'autopista C-32. Les obres
es farien entre 2022 i 2026
a l'altura d'Alella, Masnou,

APOSTA PER LA INTEGRACIÓ
URBANA DE LA VIA
La Generalitat compta amb un pressupost de 120 milions
d'euros per tal d'encarar la totalitat del projecte: tant la
construcció de nous accessos a la C-32 com la pacificació de la N-II. Pel que fa a la Nacional, des del govern
de Catalunya s'aposta per la integració urbana de la via,
reduint encara més la secció viària i la velocitat màxima ■

Teià, Premià de Mar, Cabrils,
Canet i Calella. De la mateixa manera, la Generalitat es
compromet a treballar amb
consens dels Ajuntaments per
pacificar la N-II. Es projecten
diferents actuacions, com la
incorporació d'un carril bici a
la franja litoral, l'ampliació de
les voreres i la construcció de
noves rotondes ■
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En un termini de sis setmanes, la Generalitat demolirà les cabines del tronc central de la C-32 |

Adéu peatges: així
es transformarà la
mobilitat al Maresme

Preservem
Maresme
valora la fi dels
peatges

Ciutat: Bernat López

Una nova etapa en la mobilitat del Maresme queda in-

vehicles d'entre el 5% i el 15%
a la C-32, a l'Alt Maresme els

aixecades i s'hi podrà circular lliurement a una velocitat

augurada a partir d'aquest

canvis seran més significa-

màxima de 30 km/h. En un

setembre. L'eliminació dels

tius. La Generalitat estima

termini de sis setmanes, la

peatges suposa un traspàs de

que la C-32 passi a concen-

trànsit de la nacional a l'au-

trar el 60% del trànsit del cor-

topista, tot i que a Mataró

redor en aquesta zona.

Generalitat demolirà les cabines del tronc central de la
C-32, deixant tres carrils de

no s'esperen grans canvis,

circulació mentre durin les

perquè el tram de C-32 que

Sense cabines: el juny del 2022

actuacions. Les cabines res-

recorre la ciutat ja era gratuït.

tants situades als accessos i

Mentre que al Baix Maresme

Des de la matinada de dimecres, les barreres dels

s'esperen increments de

peatges de la C-32 queden

del juny del 2022 ■

sortides s'eliminaran abans
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Mataró frega el 70% de
vacunats amb pauta completa

Els experts
valoren el
procés de
vacunació

Ciutat: Bernat López

Segons

dades

del

Departament de Salut, uns
87.000 veïns i veïnes de
Mataró ja porten la pauta
completa de vacunació contra el coronavirus. Això representa prop del 70% de la població de la ciutat. Les dades
ens fan ser optimistes, tot i
que ara el més important és

A Mataró ja s'ha vacunat a més de la meitat dels joves d'entre 12 i 15 anys |

accelerar en les vacunacions
dels grups d'edat més joves,

amb com a mínim una dosi.

la incidència acumulada a

sobretot en vistes de l'inici

A Mataró ja s'ha vacunat a

14 i 7 dies han anat baixant,

del calendari escolar. Des del

més de la meitat dels joves

situant-se ara en 249 i 110,

govern català es buscarà que

d'entre 12 i 15 anys, superant

respectivament. La velocitat

els alumnes de 12 a 15 anys

la taxa del 50%. Al llarg de

de reproducció es manté per

comencin el curs vacunats

l'últim més, indicadors com

sota d'1 ■

El turisme francès i de
proximitat, salvadors de l'estiu

Visita Mataró
amb una guia
oficial

Ciutat: Bernat López

El Maresme ha viscut el segon
estiu consecutiu de dificultat
i ha vist com el turisme de
proximitat i els clients procedents de França es convertien en els seus principals
aliats. Al juliol, prop del 75%
dels 260.000 turistes que van
pernoctar al Maresme procedien del mercat espanyol.
Els establiments hotelers, els

Les dades doblen els registres assolits al juny |

càmpings i apartaments han
acollit 800.000 pernoctaci-

del 2020. Des del sector
s'explica que el juliol ha dei-

de molts turistes francesos

ons al juliol. Les dades doblen
els registres assolits al juny

xat ocupacions properes al

Marroc a l'agost ha fet enfilar

i millorar les estadístiques

60%. L'arribada inesperada

l'ocupació fins al 65% ■

que no han pogut viatjar al

28
TOT NOTICIES.indd 28

30/08/2021 19:22:59

29
TOT NOTICIES.indd 29

30/08/2021 19:22:59

ILURO | NOTICIES

Les dades presentades a l'estudi demostren que l'atur està disminuint a tots els tipus d'ocupació |

El Maresme: en procés de
recuperar els 3.000 llocs de
treball perduts des del 2019

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Ciutat: Bernat López

Un estudi de la Cambra del

s'està recuperat a poc a poc

Actualment, al Maresme hi

Maresme dictamina que a

del sotrac sofert el 2020. En

ha 138.826 llocs de treball,

la comarca hi ha 3.135 llocs
de treball menys que fa dos

aquest sentit, cal destacar

mercat que està experimen-

l'increment del 5.8% dels llocs

anys. L'estudi també con-

de treball durant el juny del

firma que el mercat laboral

2021 respecte un any enrere.

tant una recuperació superior a la registrada pel conjunt de Catalunya. I és que
la xifra d'afiliacions segons
seu de l'empresa s'ha incre-

L'ATUR DISMINUEIX A QUASI
TOTS ELS GRUPS D'OCUPACIÓ

mentat un 4,8% el juny en

Les dades presentades a l'estudi demostren que
l'atur està disminuint a tots els tipus d'ocupació, a
excepció dels treballadors en activitats agrícoles,
ramaderes i pesqueres (+4,4%). El més significatiu és
caiguda de la població aturada en termes relatius dels
professionals científics i intel·lectuals (-17%). Per sexe,
la disminució anual és més intensa entre els homes
(-10,3%) que entre les dones (- 6,7%) ■

bé que la comarca ha tancat el segon trimestre amb

comparació als valors de fa
un any. L'estudi exposa tam-

27.156 persones aturades, fet
que representa la xifra més
baixa que s'ha registrat des
dels inicis de la pandèmia,
tot i que 3.850 persones que
encara es troben en situació
d'ERTO ■
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