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Què faries a
Mataró amb

1,5 M d’euros ?
Pressupostos
participatius
www.decidimmataro.cat

Què són els Pressupostos
Participatius?
Amb els Pressupostos Participatius els
ciutadans i les ciutadanes podem decidir
en què invertir fins a 1,5 milions d’euros del
pressupostmunicipal per a l’any 2023 i 2024.

Què s’ha fet fins ara?

En el web www.decidimmataro.cat podeu
consultar les actuacions fetes fins ara gràcies
a les propostes i votacions anteriors.

1. Presentació
de propostes

2. Valoració de
les propostes

3. Suport a
les propostes

Del 29 de març
al 13 d’abril

Totes les propostes
es valoraran tècnicament

Del 17 al 31 de maig

Es podran presentar
un màxim de dues
propostes per persona.
Cada consell municipal
també en podrà
presentar dues.

Del 3 al 9 de maig es
podran fer aclariments i
concrecions de les propostes rebutjades.

Les primeres 20 propostes ciutadanes
que hagin superat els
75 suports passaran
a ser prioritzades pel
Consell de Ciutat.

4. Priorització
del Consell
de Ciutat
El Consell de Ciutat
escollirà 18 propostes

www.decidimmataro.cat
Més informació: info@decidimmataro.cat

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010

GOSSOS.indd 5
Rev Iluro PParticipatius 150x228.indd 1

5. Votació
popular
19 d’octubre al
9 de novembre
Les 18 propostes
escollides es sotmetran a votació popular i
s’executaran per ordre
de vots fins a arribar
al 1,5 milions d’euros
del pressupost del
2023 i 2024.

Participació Mataró
@participamataro

21/03/2022 16:46:11
22/2/22 12:06

Benvinguda
ILURO | Prèvia

Mataró s'esforça
per ser més verda

Opinió:
Bernat López

L'amenaça permanent que genera el canvi climà-

il·luminat amb columnes cilíndriques de llums

tic està obligant a tots els municipis del nostre
entorn a adoptar mesures per reestructurar els
models de mobilitat i consum. Mataró, deixant
de banda la costosa i polèmica implantació de

LED, i té més de 5.000 m² de plantes de tipus
mediterrani i arbres, que es regaran amb aigua
pròpia. Si parlem d'il·luminació, l'Ajuntament està

l'Anella Ciclista, està fent esforços satisfactoris.

treballant per aconseguir que el 100% dels fanals
de Mataró siguin LED. Entre gener i febrer s'ha

En les últimes setmanes s'estan impulsant dife-

adquirit i substituït 957 llumeneres. Abans de l'es-

rents iniciatives que ho confirmen. En primer lloc,

tiu es té previst canviar-ne 339 més. El Consistori

ja s'ha anunciat que el Centre inaugurarà la Zona
vehicle sense etiqueta ambiental hi podrà acce-

també ha implantat un nou sistema de recollida selectiva al Centre amb contenidors mòbils i
tecnologia contactless. De la mateixa manera, el

dir. D'altra banda s'ha inaugurat el nou dipòsit

Consorci de Residus del Maresme està redactant

d'aigua de Bellavista, projecte que ha comportat
guanyar un parc de més de 12.000 m² a l'entorn

el rimer Pla de Prevenció de Residus Municipals
del Maresme per reduir un 26% la generació de

de l'equipament. La coberta del dipòsit s'ha con-

residus a la comarca de cara el 2027, respecte l'any

vertit en una plaça transitable, amb una graderia
on s'hi accedeix des de la ronda de Bellavista i que

2010. A títol privat, Mataró Bus està fent proves
amb un vehicle 100% durant el mes de març i ha

serveix, a la vegada, de mirador. Tot el parc està

incorporat tres nous autobusos híbrids a la flota ■

de Baixes Emissions de la ciutat el 2023 i que cap

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: ET SEMBLA BÉ
QUE PRESENTI UN JOC DE TAULA SOBRE LA
PROBLEMÀTICA DE L'OKUPACIÓ A MATARÓ?
SÍ (17%) | NO (83%)
ET SEMBLARIA BÉ QUE CAP VEHICLE PUGUI
ENTRAR AL CENTRE SENSE DISTINTIU
AMBIENTAL? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Mataró participa al 175 aniversari del Liceu

La violència de gènere predomina als Jutjats

Una pintura de Ricard Urgell del 1910 és l'obra del
Museu de Mataró que participa en el projecte en
xarxa 'Museus i Liceu: una història compartida'

Un 70% de casos del Jutjat Penal de Mataró tenen
relació amb violència de gènere. Així ho defensa
la magistrada Lucía Avilés.
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Records
ILURO | Records

La història
del ferrocarril
a Mataró,
lligada a
Correus

Foto antiga: La primera
estafeta rural d'Espanya
és a Mataró. Foto: Aj.Mataró.
Foto actual: L'esfafeta es
va crear el 1956. Foto: A.Garcia.

Mataró: història viva
del correu a Espanya
Records: Bernat López

El 2016, Mataró va celebrar
el 300 aniversari de l'arriba-

representatiu del 'pes mataroní' a l'hora d'innovar dins del

da del servei postal prestat

servei de Correus el trobem

per l'empresa Correus a la

a la font del Pericó, a tocar

ciutat. El nostre municipi té
desenvolupament del correu

de la carretera de Valldeix.
Allà, el 1956 s'hi va aixecar
una construcció de planta

a tot l'Estat. De fet, a partir de

circular, inaugurada com la

dibuixant mataroní Manuel

1857, Mataró va ser la primera

primera estafeta rural d'Espa-

Cuyàs va representar l'esta-

ciutat de Catalunya on el cor-

nya. La caseta va néixer fruit

feta de la font del Pericó en un

reu va arribar amb ferrocarril de qualitat, substituint les
diligències. Un altre element

d'un pacte entre Correus i les

encàrrec que li van fer des de

cases de pagès disseminades

Gran Bretanya per dibuixar la

per la muntanya. Els carters

història mundial del correu ■

una rellevància cabdal en el

no havien d'anar de casa en
casa i els pagesos no havien
de baixar a l'oficina de la ciutat
perquè les cartes eren dipositades, tirades i recollides a
l'estafeta de mig camí. Com
a curiositat, dir que el mític

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

6
RECORDS - V1.indd 6

22/03/2022 18:04:49

GOSSOS.indd 5

21/03/2022 16:39:40

La ciutat guanya una gran
zona verda de 12.000 m2 |

Cerdanyola
Mataró inaugura el nou dipòsit de Bellavista
i el parc dels Garrofers
Text: Bernat López

L

a ciutat guanya una gran zona ver-

Aigües de Mataró. El dipòsit està situat

da de 12.000 m2 envoltant el nou

a la ronda de Bellavista, i es tracta d'una

dipòsit, que té una capacitat equi-

infraestructura semisoterrada que ha

valent a 2,6 piscines olímpiques. La infra-

quedat integrada en l'entorn mitjançant

estructura millora la gestió del subminis-

la urbanització de la coberta com una

trament a Mataró i augmenta les reserves

nova zona verda, el parc dels Garrofers.

d'aigua. La inversió global en les obres ha

de la xarxa de dipòsits de Mataró (15

estat de 8 milions d'euros que ha assumit

en total).
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La inversió global en
les obres ha estat de
8 milions d'euros que
ha assumit Aigües
de Mataró. La ciutat
guanya una gran zona
verda de 12.000 m2

Gaudeix
del reportatge
en vídeo

2.6 piscines olímpiques
El dipòsit té una capacitat de 6.677 m3,
l'equivalent a 2,6 piscines olímpiques,
repartida en dos vasos. Es va posar en
marxa el passat 8 de març i ha passat
a formar part de la xarxa de dipòsits
de Mataró (15 en total). Dona servei als
barris de Pla d'en Boet i part de l'Eixample, que fins ara depenien exclusivament del dipòsit del Primer de Maig,
situat al passeig dels Molins. La posada
en marxa del nou dipòsit –el tercer amb
més capacitat dels 15 existents– permet
augmentar les reserves d'aigua de la
ciutat i proporciona més versatilitat al
subministrament millorant-ne la gestió.
La coberta s'ha convertit en una plaça transitable |

L'obra del dipòsit, iniciada al març

➜
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El dipòsit té una capacitat de 6.677 m3, l'equivalent a 2,6 piscines olímpiques |

de 2018, també ha com-

ronda de Josep Tarradellas

portat la construcció de

fins al polígon de Pla d'en

dues grans conduccions,
les artèries de subministrament que transcorren

Boet. Es tracta d'11,1 km de
canonades de prop de 400
mm de diàmetre.

per l'avinguda de Josep
Puig i Cadafalch fins a la

El parc dels Garrofers

plaça de Granollers, i per la

El projecte de construcció

10
REPORTATGE V1.indd 10

23/03/2022 14:05:46

del dipòsit de Bellavista

dipòsit, i una tercera, a un

contemplava també inte-

nivell més baix. Diferents

que hi havia i s'ha afegit
un aparcament en cordó al

grar-lo, paisatgísticament,

recorreguts connecten la

costat ciutat. La inaugura-

dins d'una zona verda per

zona verda amb la ronda

ció del parc dels Garrofers

minimitzar l'impacte vi-

de Bellavista i amb els fu-

està prevista per al proper

sual de l'estructura. Així,

turs espais del sector del

diumenge 20 de març amb

part de l'estructura està

Sorrall. Tot el parc està il·

una festa oberta a tota la

semisoterrada dins el nou

luminat amb columnes ci-

parc dels Garrofers, de

líndriques de llums LED,

ciutadania i que inclou:
una activitat infantil de

manera que la ciutat ha

i té més de 5.000 m² de

plantada de mates i gar-

guanyat un parc de més

plantes de tipus mediter-

rofers (11 h), un espectacle

de 12.000 m² a l'entorn
del dipòsit. La coberta

rani i arbres, que es rega-

de circ a càrrec de la com-

ran amb aigua pròpia. La

panyia Derecha Izquierda

del dipòsit s'ha convertit
en una plaça transitable,
amb una graderia on s'hi
accedeix des de la ronda

construcció del dipòsit
també ha suposat una
nova reordenació de la
ronda de Bellavista que

(11.20 h), parlaments insti-

de Bellavista i que serveix,

Durant tot el matí personal

a la vegada, de mirador.

s'ha asfaltat de nou i ara
té un passeig panoràmic

S'han fet tres terrasses

al perímetre del costat del

atendrà els visitants per

artificials: la mateixa co-

parc, obert a les vistes i el

explicar el funcionament

berta del dipòsit, una ter-

paisatge. S'ha mantingut
la bateria d'aparcaments

del dipòsit situat sota el

rassa davant la façana del

tucionals (12 h) i una actuació musical a càrrec del
grup EuphoriX (12.25 h).
d'Aigües de Mataró també

parc

■

T'ajudem a actualitzar
la teva cuina amb SAMSUNG!

AV. PUIG I CADAFALCH, 218 · 08303 MATARÓ · TEL. 930029129 · 606369321
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El mercadeig immobiliari esclata amb la bombolla especulativa, seguida d'una crisi econòmica |

Les màfies de la inseguretat
Article d'opinió redactat pel Sindicat d'Habitatge de Mataró
Les màfies i les ocupacions
conflictives han esdevingut

una administració i governs

enganyen a la població i tre-

immòbils i alhora, grups ma-

un greu problema de convi-

fiosos organitzats que han

uen rèdit de les vulnerabilitats, ens adonarem que, en

vència a la nostra ciutat. De
retruc, han generat insegu-

aprofitat aquesta manca d'in-

matèria d'habitatge, les màfi-

tervenció, per treure profit

es sempre han estat presents

retat i malestar a les dife-

econòmic. Però d'on i per què

a casa nostra.

rents comunitats de veïns.
Estem encallats: centenars

han aparegut aquestes màfies? Si prenem com a punt

d'habitatges buits, una pla-

de partida que les màfies

De la bombolla al rescat
Sempre s'ha especulat amb

nificació urbanística nefas-

són tots aquells grups que

aquest dret tan bàsic i alhora

ta i basada en l'especulació,

especulen sense escrúpols,

tan vulnerat. El mercadeig
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immobiliari esclata amb la
bombolla especulativa, seguida d'una crisi econòmica
bestial i acompanyada d'un
rescat bancari per part de
l'administració pública, tot
estafant a milers de famílies
amb hipoteques impagables.
Famílies treballadores que
hem estat enganyades per
les màfies dels bancs, amb
crèdits i interessos desorbitats, i que en molts casos, ens
hem vist abocades a perdre
les nostres llars. Tot plegat ha
desencadenat milers de des-

Hi ha milers d'habitatges buits |

nonaments (a partir d'execuadministracions, ha agreu-

necessitem. Aquí ha estat

de per vida que ofeguen a

jat encara més la situació. És

quan han aparegut les mà-

moltes de nosaltres. Així, la
banca ens ha condemnat a

trist, però les administracions

fies que ocupen els pisos i

han estat incapaces de mo-

venen les claus. Perquè on

viure amb lloguers abusius

bilitzar aquests habitatges

el sistema deixa escletxes,

mentre continuem tornant

i posar-los en mans de les

on l'estat s'oblida de les més

préstecs als bancs. Aquests
desnonaments han permès

classes populars. Tampoc

vulnerables, sempre aparei-

han estat capaces d'enfron-

que centenars d'habitat-

tar-se a les grans elits, ni han

ges restin buits en mans de

mostrat cap intenció d'em-

xen aquells que volen treure'n algun profit. Si tothom
tingués un habitatge digne,

bancs i fons voltor, mentre

prar eines tan necessàries

subministraments bàsics (ai-

som milers les famílies des-

com l'expropiació. Han pre-

gua, llum i gas), un lloguer

nonades en la cerca d'un llo-

ferit tenir milers d'habitatges

accessible, si no hi hagués

guer digne i accessible. La

buits i edificis sencers plens

habitatges de bancs i fons

passivitat i manca d'interven-

de pols, abans que allotjar-hi

voltors buits arreu de la ciu-

ció per part de les diferents

famílies amb infants que ho

tat, aleshores les màfies ja no

2 - 2 02
01

2

2

cions hipotecàries) i deutes
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Per combatre totes aquestes màfies i defensar els nostres habitatges, cal autoorganitzar-nos i defensar-nos |

podrien operar, i caurien pel

màfies i defensar els nos-

les combatem activament.

seu propi pes.

tres habitatges, cal autoorganitzar-nos i defensar-nos

Per nosaltres, qualsevol que

Combatre les màfies
Si tots aquests pisos es tro-

de tots aquells que juguen

a l'habitatge, és l'enemic.

amb les nostres vides i llars

Recuperar la seguretat dels

bessin habitats per les perso-

tal com estem fent des d'es-

nostres barris vol dir comba-

nes que hem patit execucions

pais de lluita i cohesió com el

tre a les màfies que venen

hipotecàries i desnonaments,

Sindicat. Perquè que quedi

claus, vol dir assenyalar a les

avui tindríem barris més
segurs i cohesionats. Per
combatre totes aquestes

ben clar: des del Sindicat no

administracions còmplices i

només no defensem les mà-

vol dir acabar amb les màfies

fies de l'ocupació sinó que

dels bancs i dels fons voltors.

especuli i jugui amb el dret

Però recuperar la seguretat
també és lluitar, lluitar per

Campanya
Declaració
RENDA

tenir unes necessitats materials bàsiques cobertes, lluitar per tenir barris on poder
viure i desenvolupar-nos dignament. I com no podia ser
altrament, recuperar la seguretat passa perquè tot el que
fem, ho fem plegades, enforRealitzem la renda via online,
per videoconferència,
telèfon i presencialment.

RENDA

Inici de la renda 6 d’Abril

2021

Demana cita prèvia
T. 93 757 64 71 / tarinas@tarinas.com
www.tarinas.com
Calella | Barcelona | Mataró | Premià | Vic | Madrid | Castelló | Andorra

tint les comunitats veïnals i
construint vincles de solidaritat, amor i respecte entre
totes les persones. Seguretat
és un barri combatiu, solidari
i organitzat ■
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Cerdanyola es coneix
a través de la cuina

Àngels Castillo
explica les
claus del
projecte

Aquest mes d'abril es torna
a posar en marxa el projecte
'Cuinem la vida'. La iniciativa consta de 20 jornades
de tallers gratuïts de cuina
que es faran al Centre Cívic
Espai Gatassa. Cada taller
se centrarà en la cuina d'un
país o d'una regió d'Espanya perquè tots i totes les
participants puguin conèi-

La iniciativa consta de 20 jornades |

xer aspectes culturals, socials, de trajectòria, històries
de vida o situacions de les

cultural que es viu en el barri

persones de la ciutat vingu-

de Mataró.

més nombrós de la ciutat

des d'altres països, així com

d'abril), Itàlia (21 d'abril),
Extremadura (27 d'abril),
Catalunya (4 de maig),
Marroc (5 de maig), Múrcia

d'aquelles persones no im-

Cuina variada

(11 de maig), País Basc (18

migrades, i/o les vingudes
d'altres comunitats. Al vol-

Les inscripcions es poden
fer del 10 al 25 de març

de maig), Argentina (19 de
maig), Galícia (25 de maig),

tant de la cuina es pretén, a

online, o bé per telèfon al

Aragó (1 de juny), Senegal (2

més, relacionar-se entre les

de juny), Astúries (8 de juny),

diverses persones i/o enti-

93 702 28 32 o presencialment a l'Espai Gatassa

tats del barri, conèixer-se

(C. Monserrat i Cuadrada,

Illes Balears (15 de juny) i la
Xina (16 de juny). També hi

i crear pertinença al grup

1). Pel que fa als territoris,

haurà tres tallers de Dolços

fent sentir que tots formen
part de la ciutat de Mataró.

es faran jornades dedica-

el 3 i el 10 de maig i el 14

des a Andalusia (6 d'abril),

de juny. Els horaris són de

Alhora, el projecte esdevin-

República Dominicana (7

18:30h a 21h i de 18h a 19:30h

drà un aparador de la riquesa

d'abril), Castella i Lleó (20

en funció del taller ■
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V

Pla d'en Boet
Pla a Mataró i el Maresme
per reduir un 26% els residus en 6 anys
El Consorci de Residus del

de reduir un 26% la genera-

Maresme està treballant en

ció de residus a la comarca

la redacció del primer Pla

de cara el 2027, respecte

de Prevenció de Residus
Municipals del Maresme,

l'any 2010. És a dir, passar

una eina que permetrà esta-

de residus d'1,72kg/ habitant

blir unes línies estratègiques

i dia de l'any 2010 a l'1,46kg/

i accions tipus que facilitin

habitant i dia el 2027.

de la mitjana de generació

als municipis consorciats la
prevenció i reutilització de

Accions concretes

residus municipals. El Pla es

Les accions involucraran

desenvoluparà en un ho-

tant els Ajuntaments com el

ritzó temporal de sis anys

propi Consorci i aniran des-

(2022-2027) amb l'objectiu

tinades a reduir els diferents

P
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El Pla es desenvoluparà en un horitzó temporal de sis anys amb l'objectiu de reduir un 26% els residus | Marga Cruz

fluxos de residus (orgànica,

als centres educatius, la pro-

paper i cartró, plàstics, volu-

en el sector de la restauració, fins al foment d'espais

minosos, etc.). Des de cre-

d'intercanvi de llibres als es-

bosses i embolcalls d'un sol

ar un circuit d'aprofitament

pais públics, la regulació de

ús i la implementació d'un

d'excedents alimentaris i la

la publicitat impresa, la so-

servei de lloguer de vaixelles

reducció del malbaratament

cialització de llibres de text

i gots reutilitzables per en-

moció de la substitució de

titats, aquestes són algunes
de les accions que recollirà
el Pla. De fet, moltes de les
accions plantejades s'engloben en el marc el futur Parc
Circular Mataró Maresme i
el seu Espai Refer, un lloc
de promoció, visibilització
i sensibilització de la prevenció de residus.
28 municipis
El Pla inclou en el seu abast
els 28 municipis consorciats (Alella, Arenys de Mar,
Arenys de Munt, Argentona,
18
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Cabrera de Mar, Cabrils,
Caldes d'Estrac, Calella,
Canet de Mar, Dosrius, El
Masnou, Malgrat de Mar,
Mataró, Òrrius, Palafolls,
Pineda de Mar, Premià de
Dalt, Premià de Mar, Sant
Andreu de Llavaneres,
Sant Cebrià de Vallalta,
Sant Iscle de Vallalta, Sant
Pol de Mar, Sant Vicenç de
Montalt, Santa Susanna,
Teià, Tordera, Vilassar de
Dalt i Vilassar de Mar) als
quals el Consorci dona servei
de gestió de residus. Fins
ara, de tots aquests muni-

5.216,74 tones menys d'emissions de CO2 |

cipis, només Palafolls disposa d'un Pla local de prevenció de residus i Mataró
i El Masnou en tenen un en

està agafant com a referèn-

Gestió de Residus i Recursos

cia la nova Llei de Residus i
Sòls Contaminants de l'Es-

de Catalunya i el Programa
Metropolità de Prevenció i

fase d'elaboració. A l'hora

tat, així com el Programa
General de Prevenció i

Gestió de Recursos i Residus

d'elaborar el Pla, el Consorci

Municipals 2019-2025 ■
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L'acte ha comptat amb una ponència a càrrec del consultor i empresari Xavier Marcet |

HUB4T, nova marca del TecnoCampus
per a la formació permanent
La nova marca s'ha presen-

la formació adreçada a les

afegim la formació al llarg

tat en societat amb un acte

empreses ocuparà un paper

de la vida", ha apuntat, i ha

el centre de congressos del

central. "El TecnoCampus és

afegit que "la ciutat ha entès

TecnoCampus que ha reu-

que s'ha de diversificar, que

dats, i en el qual l'alcalde de

clau per a la competitivitat
no només de Mataró, sinó
del Maresme i del conjunt

Mataró, David Bote, ha des-

de Catalunya. Donem su-

fonamental". Bote ha remar-

tacat que s'obre una nova

port a les empreses en di-

etapa en la qual l'aposta per

versos àmbits, en el qual ara

cat que la formació al llarg
de la vida és essencial, i al

nit un centenar de convi-

no pot dependre d'un únic
sector, i aquí la formació és

20
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L'aprenentatge no ha de ser imposat, sinó que ha de partir del convenciment de les persones |

TecnoCampus els ciutadans

Noves formes d'aprendre

hi trobaran les eines que

La cap de la nova unitat

marca s'inspira en el concepte de node de conne-

la fan possible. El director

HUB4T, Luz Fernández, ha

xió (hub), al qual s'afeigei-

general del TecnoCampus,

xen unes T que evoquen

Josep Lluís Checa, ha insistit

assenyalat que "pensem
en el desenvolupament

en l'aposta en aquest àmbit,

de noves habilitats i no-

Talent, Today, Tomorrow

i ha assegurat que el catàleg

ves formes d'aprendre, i

o TecnoCampus. L'acte ha

formatiu s'anirà ampliant els

en nous formats com els

comptat amb una ponèn-

propers mesos.

de curta durada". La nova

cia sobre competitivitat

conceptes com Training,
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i educació a càrrec del
consultor i empresari Xavier Marcet, que ha
elogiat la capacitat del

ha indicat que "les capaci-

d'estar incorporat en la

tats d'aprendre, d'obtenir

cultura de les empreses, si

resultats i d'adaptar-nos

bé en darrera instància ha
de ser una aposta perso-

TecnoCampus per con-

són crucials, i això depèn
en bona mesura de si te-

figurar un "model d'èxit"

nim un bon ecosistema

de ser imposat, sinó que

en el conjunt del sistema

d'aprenentatge". Aquest

ha de partir del conven-

universitari català. En la

ecosistema, ha apuntat,

seva conferència, Marcet

ha de ser col·lectiu, i ha

ciment de les persones",
ha conclòs ■

nal. "L'aprenentatge no ha
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Al TecnoCampus s'impulsen estudis universitaris per crear oportunitats laborals dins del món dels videojocs |

Mataró: un model de referència
creant oportunitats
amb els videojocs

Gaudeix
del reportatge
en vídeo

Fa escassos dies que ha aca-

fa anys que s'impulsen uns

de Videojocs és preparar

bat el Mobile World Congress

estudis universitaris per
crear oportunitats laborals

professionals capacitats per

dins del món dels videojocs.

i aspectes de què consta el

L'objectiu general del títol de

desenvolupament d'un vide-

Grau en Disseny i Producció

ojoc (programació, disseny

2022 a Barcelona, espai on
els videojocs cada vegada guanyen més pes. Al
TecnoCampus de Mataró

abordar les diferents fases

del joc, disseny gràfic, monetització, etc.). Si t'agrada
el món dels videojocs, de les
aplicacions mòbils, t'agrada
el disseny o la programació,
ara pots alinear la teva professió amb la teva passió. El
Grau en Disseny i Producció
de Videojocs et prepara per
a poder desenvolupar videojocs des de múltiples facetes
24
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d'especialització i a més, si

auditors de la qualitat dels
jocs. Algunes possibilitats

auditor/a de la qualitat del

ho vols, tindràs eines per
iniciar un negoci en aquest

són: analista, programador/a,

operador/a de xarxa i comuni-

sector. Les sortides profes-

dissenyador/a i desenvolupador/a de programari

cacions, dissenyador/a de sis-

de disseny, producció, dis-

de sistemes de realitat augmentada i dissenyador/a de
simuladors ■

sionals són diverses, des de
la part més artística a la més
tecnològica de programació,

seny, modelatge i animació

més pròpies d'informàtics o

en 2D i 3D, guionista de jocs,

joc, consultoria tecnològica,

temes hàptics, dissenyador/a
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Fruit d'aquell tret,
en Francesc pateix lesions
medul·lars greus | Cori Calero

Cirera, La Llàntia
i Via Europa
Mataró es mobilitza per les lesions medul·lars
patides per un ciclista a causa del tret d'un caçador
El passat diumenge 20 de març

per la família d'en Francesc
Jiménez Romero, mataroní

tret, en Francesc pateix lesions

es va convocar una marxa amb
sortida a Cirera, al nou Parc

resident a Vilassar de Mar que

el lema 'Volem perdre'ns per

Central, i final a l'Ajuntament de

el 29 de gener, quan circula-

la muntanya sense perdre la

Mataró. L'acte va ser convocat

va amb bicicleta de muntanya

vida', es fa una crida per gau-

per la Brolla de l'Abril, al terme

dir dels boscos amb seguretat.

municipal d'Argentona, va ser

També es busca pressionar les

víctima d'un tret de bala d'uns

autoritats competents perquè

caçadors que feien una batuda de senglars. Fruit d'aquell

canviïn la normativa de caça i
no tinguin lloc més accidents
d'aquest tipus.

medul·lars greus. Per això, sota

Nova víctima
Durant els darrers dies també s'ha contactat amb un veí
de Mataró de 47 anys que
el diumenge 16 de gener, 15
dies abans de l'accident d'en
Francesc, també va ser víctima d'un tret de caçadors quan
passejava amb la seva dona i
26
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els seus dos fills menors d'edat

diputada socialista mataroni-

per una zona forestal concorreguda, entre els termes muni-

na Alicia Romero i per Josep
Sánchez Llibre, president de

fer les batudes més segures.

cipals de Mataró i Argentona.

Foment del Treball, i a la qual

Fruit d'un tret, va rebotar-li un

va assistir Núria Moreno, co-

Reunions amb la Generalitat
D'altra banda, ahir dimarts al
matí, Morgado també es va

tros de pedra que va fer-li feri-

sina d'en Francesc i quarta

reunir amb responsables i al-

des al coll i a l'ull. Aquesta úl-

tinent d'alcalde de l'Ajunta-

tima li ha provocat problemes
de visió que el mantenen enca-

ment de Mataró– es van posar sobre la taula demandes

caldes del Consell Comarcal
del Maresme per explicar els
fets i demanar solucions. I el

ra de baixa. Aquest mataroní,

com no autoritzar batudes en

proper dimarts es reunirà amb

que ha interposat la correspo-

cap de setmana ni en festius

alts càrrecs del Departament

nent denúncia, s'ha sumat a

escolars, senyalitzar perime-

d'Acció Climàtica, Alimentació

la campanya de mobilització.

tralment amb informació clara

i Agenda Rural, com són Josep

i anterioritat les zones de caAl Parlament
En els darrers dies, en Josep

cera, realitzar controls d'alco-

Pena (director dels Serveis
Territorials de Barcelona),

holèmia als caçadors o crear

Oriol Anson (secretari d'Agen-

Lluís Morgado, sogre d'en

un registre oficial d'accidents

da Rural) i Anna Sanitjas (di-

Francesc, s'ha reunit amb dife-

de caça a Catalunya. Els grups

rectora general d'Ecosistemes

rents autoritats. Per una part,

de JxC, ERC, PSC, Comuns i Cs

Forestals i Gestió del Medi). A

el 10 de març va tenir lloc una
reunió amb els diferents grups

es van comprometre a substituir i endurir la Llei de caça

aquesta reunió també hi assistirà el veí afectat per una

del Parlament de Catalunya.

–vigent des del 1970– i, també,

bala 15 dies abans que en

En la reunió –impulsada per la

a elaborar un nou protocol per

Francesc ■
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Ball de Gitanes des del cor de Cirera

Gaudeix
del
reportatge
en vídeo

L'Associació Cultural i d'Esbarjo Mestres del Gai Saber
va néixer l'any 2007 amb la
voluntat de dur a terme la recuperació del Ball de Gitanes
de Mataró. A finals del 2015,
tenint en compte l'èxit de les
Gitanes, l'entitat va posar en
marxa un altre projecte de
ciutat: la recuperació de diversos balls tradicionals de
Mataró. Tots ells englobats
amb el nom "Mataró Dansa".

La primera referència d'una colla a Mataró és al segle XIX |

La història
La primera referència d'una

Els assaigs es devien fer, pro-

a ball propi local, en època de

bablement, en col·laboració

Carnestoltes, en comptes de

colla de ball de gitanes a

d'alguna societat cultural

com a repertori d'un esbart.

Mataró és a finals del segle
per vuit parelles i dos cavallis-

de l'època i molt sovint sense música, aspecte que justifica la presència de lletres,

tes o capitans de cavall que

com si fossin peces cantades

L'actualitat del ball
En aquestes darreres dècades, Mataró ha vist renéixer

precedien el grup durant el

"a cappella", tot amenitzant

elements de cultura popu-

seu recorregut. Eren acompa-

el ball. Altres esbarts mataro-

lar, de manera notòria en les

nyats al so del flabiol. Aquest

nins posteriors han tingut en

seves festes majors, prenent

ball s'estructurava al voltant

repertori diverses versions de

com a model elements d'al-

d'una espolsada. Tenia una

balls de gitanes. La diferència

tres comarques catalanes, i

aparença antiga, motiu pel

de la versió de l'esbart Iris, en

de vegades aprofundint en

qual es pensa que feia temps

relació amb la dels altres, es
troba en la voluntat d'interpretar el ball de gitanes com

els propis. Per aquest mo-

XIX. Aquesta estava formada

es practicava, probablement
un parell de dècades enrere.

tiu el projecte de formació
d'una nova colla de gitanes
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va omplir de goig a tot un
seguit de gent que l'estaven esperant. A mitjans de
l'estiu del 2009, l'Associació
Cultural i d'Esbarjo Mestres
del Gai Saber va començar a
fer les gestions necessàries
per a fer realitat el projecte.
Diversos mesos després, els
preparatius efectuats van permetre tenir una petita colla de
gitanes, que ha anat creixent

Cada Ball de Gitanes compta amb diversos personatges |

al llarg del temps fins al moment present.

que les velles són les encarre-

va estrenar La Mulassa de

gades de donar el toc satíric.

Mataró, formant part del
bestiari tradicional i de la

Els personatges del ball
Cada Ball de Gitanes compta

També hi ha els Diablots, el
Gegant i el Capità de cavall.

amb diversos protagonistes

imatgeria festiva de la ciutat.
L'any 2018, després d'haver
fet tots els projectes anteriors, es va encarregar de la

balladors i ballad ores i van

L'entitat creix
Amb la voluntat de donar a
conèixer i difondre les dan-

vestits de manera diferent. La

ses tradicionals del país, l'as-

del Pubillatge de la ciutat de

resta de balladors s'agrupen
en diverses colles i van desgranant les diferents figures

sociació de caràcter cultu-

Mataró. Finalment, l'any 2019

ral es va convertir en esbart

es va iniciar el projecte de

l'any 2017, amb la denomi-

"+Folk" que engloba els balls

i puntejos al so de la cobla.

nació oficial "Esbart Mataró".

folk amb la voluntat de poder

Hi ha cambreres que porten
la beguda als nuvis, mentre

A principis del 2018 l'enti-

portar a la ciutat de Mataró
balls d'aquest format ■

destacats. Els nuvis són la parella que encapçala la colla de

tat va continuar creixent i

continuïtat de la recuperació
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Peramàs

Entre gener i febrer l'Ajuntament
ha adquirit i substituït 957 llumeneres |

Mataró adapta 1.300 llumeneres
de fanals a la tecnologia LED
L'Ajuntament de Mataró

Mataró estiguin adaptats a

llumeneres. Abans de l'es-

està executant les darreres

tecnologia LED. Entre ge-

tiu té previst canviar-ne

actuacions per aconseguir

ner i febrer l'Ajuntament

339 més, a banda d'aque-

que el 100 % dels fanals de

ha adquirit i substituït 957

lles que es renoven en els
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projectes de millora dels
quadres d'enllumenat. Els
punts de llum que quedin
pendents d'adaptar a LED
després d'aquestes actuacions (un 4 %) es substituiran mitjançant el contracte de manteniment de
les instal·lacions.Les noves
llumeneres s'estan adquirint gràcies a l'acord marc
de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic tramitat
per l'Associació Catalana
de Municipis. La despesa
global en les 1.300 llumeneres és de 191.484,2 €.
Renovació de l'enllumenat
L'Ajuntament de Mataró
executarà aquest any un
total de 8 projectes de renovació i millora de quadres d'enllumenat que
afecten a diferents barris

L'Ajuntament de Mataró executarà aquest any un
total de 8 projectes de renovació i millora |

de la ciutat. Les dues primeres actuacions es co-

una dotzena de carrers de

mencen a executar aques-

Peramàs i l'Eixample. Els

ta setmana i afecten, per
una banda, a 26 carrers

treballs consisteixen en
la renovació de l'estesa

dels Molins, i per l'altra a

d'alimentació elèctrica, la
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Les obres a Peramàs i l'Eixample duraran 3 mesos |

reubicació de punts de llum
tecnologia LED. Les obres a

del barri dels Molins, els
treballs tenen una durada prevista de 5 mesos i

Peramàs i l'Eixample dura-

s'han adjudicat a l'empre-

ran 3 mesos. S'han adjudi-

sa Electricitat Boquet SL

cat a l'empresa Alumbrados

per un import de 256.173,87

Viarios SA i tenen un cost

€. Mentre durin les obres

de 96.894,23 €. En el cas

hi pot haver afectacions

i el canvi dels mateixos per

puntuals al trànsit així com
a zones d'estacionament i
de càrrega i descàrrega ■
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Sostenible

L'autobus ja
circula per
Mataró

Mataró Bus aposta per la mobilitat
sostenible amb un vehicle 100% elèctric
Sostenible: Bernat López

Donant continuïtat a l'ob-

de zero emissions i zero so-

detecció de vianants, fet que

jectiu de Mataró d'aconse-

rolls. L'autobús té una longi-

incrementa la seguretat del

guir un model de ciutat més

trànsit a la ciutat. Aquesta

sostenible, Mataró Bus rea-

tud de 12 metres i un motor
de 200 kW totalment elèc-

litza per primera vegada una

tric. Es tracta del model Volvo

prova pilot amb un autobús

7900 Elèctric, el qual incorpo-

del 14 de març a l'1 d'abril en
el recorregut de la línia 1, és

100% elèctric, apostant per

ra tecnologies automatitza-

un pas més cap a la transfor-

la sostenibilitat mediambi-

des com la gestió de zones.

mació de la mobilitat urbana

ental. Aquest nou vehicle

Aquest dispositiu fixa zones

per aconseguir un transport

podria ser l'alternativa per a

de seguretat monitorant el

públic més net, silenciós i efi-

transformar la ciutat en zona

perímetre i contribueix a la

cient ■

iniciativa, activa a Mataró des
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El Centre, lliure de residus
amb el nou sistema de
recollida selectiva

Xesco
Gomar
explica els
objectius del
nou sistema

Sostenible: Bernat López

El nou sistema de recollida
selectiva del Centre ja fun-

assimilables a un domicili i,

separades correctament. La

per tant, no té recollida porta

fracció orgànica i els enva-

ciona des del passat 14 de

a porta comercial. Per fer-ho

sos es podran dipositar cada

març amb deu àrees de con-

disposaran de clauers perso-

dia, el paper i cartró quatre

tenidors mòbils tancats. Amb

nalitzats contactless que els

cops per setmana en dies

aquest nou sistema, el car-

identificaran com a usuaris i

rer estarà lliure de residus la

permetran obrir els conteni-

major part del dia, especial-

dors. Els veïns, veïnes i petit

ment quan se'n fa un ús més

comerç que encara no dis-

alterns, la fracció resta dos
cops per setmana (dimarts
i dissabte) i el vidre un cop
(dijous). També hi haurà un

intensiu. Un vehicle elèctric
portarà els remolcs amb els
contenidors cada tarda i els

posen de clauers contactless

contenidor específic perquè

necessaris per obrir els con-

el veïnat dipositi els tèxtils

tenidors poden anar a reco-

sanitaris més molestos (bol-

retirarà cada matí perquè de

llir-los al punt informatiu de

quers, compreses) els dies

20 h a 9 h estiguin disponi-

Can Palauet. A dins d'aquesta

que no es reculli la fracció

bles per a ús ciutadà. Podran

zona d'influència hi haurà les

resta. Els dimarts i dissab-

utilitzar els nous contenidors

deu àrees de recollida selec-

te també es recolliran petits

mòbils els veïns i veïnes del

tiva mòbil. S'ha establert un

objectes reutilitzables, com

Centre, i el petit comerç
que genera pocs residus

calendari per dipositar les di-

ulleres, llibres o petits electrodomèstics ■

ferents fraccions dels residus
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ILURO | Instants

Instants
La borrasca Cèlia:
onades de 4 metres a Mataró

La borrasca Cèlia
vista des del cel

Així ha absorbit la costa mataronina les
fortes ratxes de vent de la borrasca Cèlia
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Onades fregant els 4 metres i
part del passeig marítim tancat
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A

genda
9
La companyia canadenca Cas Public acull un artista atípic, Cai
Glover, que va superar una disfunció auditiva per convertir-se
en ballarí professional. Hélène Blackburn, coreògrafa de la
peça, decideix usar justament aquesta discapacitat com a
punt de partida per a la seva nova creació. Ens convida a
percebre, sentir, comprendre només a través dels nostres
sentits, els quals ens permeten
entendre el món
Diumenge 27 a les 19h
Teatre Monumental
Entrades: 17-21 euros

EXPOSICIONS
FES MEMÒRIA,
PLAÇA GRAN!
Des del 24 de setembre
al 17 d'abril de 2022
Can Marfà
Exposició dels 50 anys de la Secció
Arqueològica del Museu de Mataró,
actual Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró.

Consulta el
tràiler de
l'espectacle

COL·LECCIÓ BASSAT.
OBRES DEL SEGLE XXI

Ateneu Fundació Iluro
En visitar les obres de l'artista
Mayte Vieta aviat prenem cons-

De 2 de febrer al 3 de juliol
Nau Gaudí

ciència que els paisatges als quals

Primera exposició d'obres de la

contenen el temps en suspensió.

s'abraça el cos d'una dona nua

Col·lecció Bassat del segle XXI.
MIRAR CAP ENDINS I OBRIR
ELS ULLS
Del 10 de març al 29
de maig del 2022

VOLAVERNUT.
GRAVATS DE GOYA
Dissabte 29 de gener
a les 17:30h i 19h
Ca l'Arenas
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Maresme Sound:
Carola Ortiz

Així sona
Carola Ortiz

Carola Ortiz ha viscut a Nova York i ha passat estades
llargues a l'Índia, Berlín, Brasil, Grècia, Turquia... Com a
col·laboradora, ha tocat amb primers noms del jazz, del
flamenc i de l'escena mundial del folk, tant en l'àmbit
nacional com internacional. Ha col·laborat en més de
20 discos i ha coproduït tres àlbums amb grups propis.
'Pecata Beata' (Segell Microscopi, 2021) és el tercer
àlbum com a compositora i productora de la cantant
i clarinetista Carola Ortiz
Dissabte 26 de març a les 20h
Ca l'Arenas
Entrada: 6 euros

"Volaverunt. Els gravats de Goya"

TEATRE

ens ofereix l'oportunitat de descobrir les quatre sèries d'estampes

ANTÍGONA

de l'artista aragonès que atresora
el Museu de Mataró.

Sala Cabanyes (12 euros)
'Antígona', de Sòfocles, és l'expres-

Diumenge 27 a les 18h

sió literària més sublim del conflicte humà entre els dictats de la
consciència i les lleis.
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Nou èxit de The Tyets
| Michal Novack

Cultura

Així crea The
Tyets la seva
música

The Tyets triomfa als Premis Enderrock
amb el seu 'Animalari urbà'
Cultura: Bernat López

Aquest mes de març l'Au-

mataroní, va triomfar endu-

el domini lingüístic català.

ditori de Girona va acollir la
gala d'entrega dels Premis

ent-se el Premi Enderrock
de la Crítica al Millor Disc

Enderrock 2022, guardons

per Públic Familiar. 'Animalari

L'Animalari és el primer disc
amb músiques urbanes dirigit al públic infantil. El grup

de primera línia pel que fa al

urbà' és el disc guanyador del

mataroní ha musicat en clau

prestigi. Oques Grasses i Zoo

premi. Es tracta d'un projec-

urbana el poemari "Animari"

van ser els grans triomfadors

te fet en col·laboració amb

d'Enric Larreula. Amb la can-

de la nit dels premis atorgats

les escoles La Bressola de la
Catalunya Nord, amb el seu

çó 'El Ratolí', The Thyets ja va

pel públic i per la crítica, però
Mataró també hi va ser representat. The Tyets, grup

cor infantil i altres artistes
provinents de gairebé tot

guanyar el XIV Premi Miquel
Martí i Pol a la millor poesia
musicada ■

'DE L'1 AL QUÈ': ARRIBA NOU DISC
L'activitat d'Oriol de Ramon i Xavier Coca, creadors de The Tyets, no s'atura. Els de
Mataró han publicat nova cançó: 'De l'1 al què'. Es tracta de l'avantsala d'un nou projecte que arribarà a la tardor. El tema parla de llançar-se a la piscina per algú i de fer la
bogeria més gran per amor, fent un homenatge al clàssic joc 'De l'1 al què'. The Tyets
no para. I és que no fa ni tres mesos van tancar la seva gira La Putivuelta que els va
portar a actuar sobre una seixantena d'escenaris. Els Tyets tocaran a la Telecogresca
el 2 d'abril, al Festiuet Spring Break de Cubelles el 9 d'abril, al Festivalot de Girona el
28-29 de maig, al Cabró Rock l'11 de juny, al Festival ÍTACA de l'Estartit el 23 de juny,
al Festival Cruïlla el 9 de juliol i a l'Acampada Jove el dia 14 del mateix mes de juliol ■
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Mayte Vieta presenta
"Mirar cap endins i obrir
els ulls" a la Fundació Iluro

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Cultura: Bernat López

L'exposició 'Mirar cap endins i obrir els ulls', comissariada per Natàlia Chocarro,
és la primera d'un seguit
de col·laboracions amb la
Fundació Iluro de Mataró. La
mostra aplega una quinzena
d'obres entorn de la identitat
i el paisatge. L'obra de Mayte
Vieta, artista multidisciplinà-

L'exposició forma part del programa Itiner'Art | Mayte Vieta

ria, s'inscriu en la d'una ge-

emergeix el respir d'una emo-

l'espectador troba un refu-

neració sorgida a la dècada

ció i el sentiment d'un temps

gi, un lloc on arrecerar-se del

dels vuitanta i que troba en la

fugit. Amb els paisatges, so-

món, un espai per a la con-

natura, l'hàbitat –entès com a

miats o reals, l'artista ens em-

templació que se'ns revela

espai emocional– i el cos, els
motius essencials de la seva
recerca. Fotografies de gran
format que capturen paisat-

plaça a llocs desconeguts i

pròxim i enigmàtic, a parts

atemporals que ens parlen de

iguals. La mostra es pot visitar

l'existència, del pas del temps

fins al 29 de maig (de dimarts

i de la memòria. Són llocs on

a dissabte de 17:30h-20:30h /

ges (des)localitzats dels quals

la mirada contemplativa de

diumenge d'11:30h a 13:30h)

'Les irresponsables', espectacle
de primer nivell al Monumental

■

Gaudeix del
tràiler de
l'espectacle

Cultura: Bernat López

Què passaria si, un dia, de

per un corrent d'emocions a

cop, comencéssim a dur a

flor de pell que les convertirà,

terme tot el que ens passa pel

sense elles voler-ho, en unes

cap? Quins són els límits del

autèntiques irresponsables.

que està ben fet i el que està

'Les irresponsables' és una

mal fet? La Núria, la Lila i la

comèdia que escala minut a

Fabi es disposen a passar un

minut, creat per Javier Daulte

cap de setmana juntes, fora

i dirigit per Sílvia Munt. Les

de la ciutat. La Lila surt d'una

brillants Cristina Genebat,
Marta Marco, Nora Navas

separació traumàtica i les
amigues la volen ajudar, però
la cosa es complica i les tres
dones es veuen arrossegades

són les protagonistes d'una
cita que arriba el 2 d'abril al
Monumental (20h) ■

El 2 d'abril al Monumental (20h) |
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Mataronins
Singulars
Santi Estrany: el mag dels esgrafiats de Mataró
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
L'artista Santiago Estrany aparentava ser un
home tímid i apocat. El fet de tenir un parlar
moderadament papissot potser contribuïa
a accentuar-li la sensació de timidesa. Els
que vam tenir la sort de poder tenir-lo de
mestre sabem que d'aquestes dues coses
no en tenia ni un pèl. El senyor Estrany era
un home d'una sòlida formació intel·lectual
i artística. La seva doble llicenciatura en
Belles Arts i en Enginyeria Industrial el van
convertir en un artista multidisciplinari. Va
destacar com a pintor, fotògraf, grafista,
ex-librista, dissenyador gràfic, esgrafista
i sobretot com a professor de dibuix, tant
de la branca artística com de la industrial.
Va néixer l'any 1923 al rovell de l'ou de la
ciutat, al nº 8 del carrer de Sant Francesc,
gairebé al davant de l'actual placeta d'en
Peric. Era el noi gran del conegut pintor i
gravador Rafel Estrany i Ros, el factòtum de
la pintura mataronina durant tota la primera

Va estudiar Belles Arts a l'Escola d'Arts Oficis |

meitat del segle XX. Va tenir tres germans:
en Jordi, que va ser un acreditat arquitecte,
i dues noies. Una d'elles, que crec recordar
es deia Montserrat, era la més popular de
la família Estrany, doncs havia vist el cul a
gairebé tot Mataró. La Montserrat Estrany
era una de les poques infermeres diplomades i, en aquells anys, qui sabia clavar
bé una injecció era tota una institució. En
Santiago va estudiar Belles Arts a l'Escola
d'Arts Oficis, entitat de la qual el seu pare
n'era el director i el professor de dibuix i
pintura. En aquella entitat va compartir aula
amb alguns dels futurs artistes locals de més
renom, com són els germans pintors Jaume
i Jordi Arenas, el dibuixant Manuel Cuyàs i
l'escultor Jordi Puiggalí. Un cop finalitzats
els estudis, degut a la seva predisposició
per les Belles Arts i segurament, també,
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Respecte a la seva faceta de pintor, en Santiago Estrany va ser un artista internacionalment conegut I

per alguna empenteta del pare, va poder
entrar dins aquella escola amb el càrrec
de professor ajudant de dibuix. Però ell,
que era una persona inquieta, amb això
no en tenia prou. Va simultaniejar aquesta tasca docent, que feia als vespres, amb
dos estudis universitaris. Es va matricular
a l'Escola Industrial de Barcelona, on hi estudiaria el Peritatge Industrial, i a l'Escola
Superior de Belles Arts de Sant Jordi, on
hi obtindrà successivament els títols de
Llicenciat i Doctor en Belles Arts. Amb un
bagatge cultural de tanta envergadura,
com a professor de dibuix a en Santiago
Estrany mai no li va faltar la feina. S'hi va
dedicar durant 45 anys. Qui escriu aquestes línies el va tenir de mestre d'institut
durant la dècada dels seixanta. Tant ens
ensenyava el dibuix artístic com el tècnic.
Respecte al dibuix artístic, era un pedagog
molt tolerant. Essencialment, ens valorava
la creativitat i en tots els altres aspectes
de l'art tenia les mànigues molt amples.
No crec que mai hagués suspès ningú per
fer una orella un xic més grossa que l'altra.
Però el dia que la classe era de dibuix tècnic, l'Estrany era tota una altra cosa. Filava
molt més prim i no te'n deixava passar ni

una. Si et queia un petit esquitx o si dues
línies secants no t'encaixaven a la perfecció,
ja podies repetir la làmina, doncs aquesta
segur que no te l'aprovava. A més dels ja
citats Institut de Mataró i Escola dels Arts i
Oficis, el nostre personatge també va ensenyar dibuix a l'Escola Superior de Belles Arts
de Sant Jordi, a l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyers Industrials de Barcelona, a la
Unitat Politècnica de Catalunya i a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de
Mataró. Respecte a la seva faceta de pintor s'ha de dir que en Santiago Estrany va
ser un artista internacionalment conegut.
Va pintar i exposar a diverses capitals. Són
notables les seves col·leccions monogràfiques de pintura urbana fetes amb aquarel·
la sobre paper de ciutats com Venècia,
París, Roma, Amsterdam, Tòquio i Nova
York. A més d'exposar la seva pintura en
les citades ciutats també ho va fer a sales
de Londres i de Pequín ■

➜

Per llegir la biografia
completa, escaneja
el codi QR
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Espor
Unzué
parla
sobre
l'ELA

SOLIDARI

Emotiva
motivadora
visita de Juan
Carlos Unzué
a Mataró
El passat 12 de març, el
pavelló Jaume Parera de
Mataró va acollir la jornada
'La vida es bella', esdeveniment solidari en favor dels

La recaptació del partit es destinarà a la Fundació Miquel Valls |

afectats d'ELA (Esclerosi
Lateral Amiotròfica). Juan

l'ELA a les persones i al seu

Mataró i l'UDC Rochapea

Carlos Unzué, pacient diag-

entorn.

de Navarra. La recaptació
del partit es destinarà a la
Fundació Miquel Valls per

nosticat d'ELA, ex futbolista
professional i entrenador

Recaptar fons

d'elit, va visitar la nostra

Durant la jornada es va

contribuir a la tasca de su-

ciutat com a convidat d'ex-

disputar el partit d'hoquei

port i augment de la quali-

cepció. Unzué treballa per

patins de categoria sènior masculí entre el CH

tat de vida dels afectats, tot

divulgar què és i com afecta

fomentant, la investigació.
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orts
Altres entitats de la ciutat,
com el CJH Mataró, el Futsal
Mataró, la UD Molinos,
l'AD La Llàntia i l'AEILL
Cerdanyola Mataró també
es van sumar a la jornada,
fent diferents accions per
incentivar la recaptació. Els
Capgrossos van obsequiar
Unzué amb una actuació en
directe al pavelló, aixecant
un castell. L'ex futbolista va
oferir també una xerrada
als jugadors i al cos tècnic
del CH Mataró ■

Durant la jornada es va disputar el partit de categoria sènior masculí |

Raquel González, subcampiona
del món en 35km marxa
Èxit de l'equip espanyol de

García-Caro i Mar Juárez.

marxa atlètica a la Copa del

L'equip va finalitzar entre

Món per equips a Oman

Equador i la Xina, or i bron-

amb l'or per a l'equip mas-

ze, respectivament. Laura

culí a la prova dels 35km i

García Caro va fregar el podi

una plata per l'equip feme-

i va ser quarta (2h:52:10),

ní. La mataronina Raquel

Raquel González Campos fi-

González, atleta del FC

nalitzava onzena (3h:02:44)

Barcelona, formava part de

i Mar Juárez completava el

la selecció nacional femeni-

metall platejat amb el 13è
(3:04.54) ■

na, acompanyada per Laura

La reacció
de Raquel
González
després de
la medalla

Raquel González, del FC Barcelona |
49
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Salut

El mapa
virtual de
l'espai

Presentat el nou edifici que acollirà el Care
City Lab, un projecte líder per Mataró
Salut: Bernat López

La presentació de les instal·

amb situació de fragilitat. La

lacions s'ha fet abans de l'inici

a la recerca i innovació en la
cura, l'atenció i la millora de la

de les obres de rehabilitació

qualitat de vida dels col·lectius

per la Regidora de Benestar

de l'espai, que es preveu que

amb major vulnerabilitat i fra·

Social i Promoció de la Salut

comencin aquest mes d'abril.

gilitat, com la gent gran, amb

de l'Ajuntament de Mataró,

El Care City Lab estarà ubicat

dependència, cronicitat o per·

Laura Seijo. Hi van assistir re·

a la planta baixa, primera i se·

sones amb discapacitat. En

presentants de totes les or·

gona de l'edifici del passeig
de la Marina 142 i tindrà una

ell s'hi duran a terme accions

superfície de 1.100 m². El Care

rència de coneixement en

ganitzacions participants:
el Consorci, la Fundació
Maresme, la Fundació

City Lab vol esdevenir centre

l'àmbit de l'envelliment ac·
tiu i l'atenció a les persones

de referència al territori per

de sensibilització i transfe·

presentació va ser dirigida

Hospital i el TecnoCampus
Mataró-Maresme ■

Acompanyar les persones fràgils
El projecte PECT «Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats
cuidadores» té com a objectiu desenvolupar i implementar en el territori models
i solucions innovadores d'acompanyament a l'envelliment actiu i a l'atenció a les
persones en situació de fragilitat, dependència, cronicitat o discapacitat, mitjançant
processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de
coneixement entre altres agents implicats, com a base per la creació d'ocupació
i activitat econòmica d'alt valor afegit ■
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La nova llei de trànsit
Motor: circulaseguro.com - amic.cat

El 21 de març és el dia que

estiguin apagats o inutilitzats.

entrarà en vigor la nova Llei

En aquest cas, 3 punts.

de trànsit que porta bastants

- Sis punts igualment s'em-

canvis respecte a la normativa

portaran els qui avancin a ciclistes i no mantinguin els 1,5
m de distància obligatòria.

anterior i l'objectiu primordial de la qual és el de reduir la
sinistralitat en les carreteres
espanyoles.
Entre els canvis més significatius, es troben:
- A partir d'ara no es podrà

- No portar el cinturó de seguretat, serà motiu d'una pèrdua
de 4 punts.
- Llançar burilles o qualsevol
altre objecte a la via pública,

sobrepassar els 90 km/hora
en les carreteres convencionals sota cap pretext, ni tan

costaran a partir d'ara 6 punts.

sols el d'avançar, quan abans

inicials podrà aconseguir-se

Els menors de 18 anys hauran

sí que estava permès depas-

al cap de 2 anys de no haver
comès cap infracció.

de conduir (ciclomotors, bi-

sar en 20 km/hora aquesta
velocitat màxima.
- La pèrdua de punts per l'ús
del mòbil o la manipulació de

- No usar casc, 4 punts.
- La recuperació dels punts

- Un altre canvi és que serà
considerada una infracció
greu estacionar o parar en

cicletes o patinets) amb una
taxa de 0 alcohol; els majors
de 18 anys, però amb menys
de 2 anys de carnet, no podran

qualsevol dispositiu electrònic s'endureix, passant a ser
de 6 punts.
- També serà motiu de san-

un carril bici.

excedir d'una taxa d'alcohol en

- També ho serà no respectar

sang superior als 0,3 g (0,15 en

les zones de baixes emissions.

aire), mentre que per als con-

- Pel que fa a l'alcohol i al con-

ció, per tant, l'ús de detectors

sum de drogues, aquests es-

de radars, encara que aquests

taran més penalitzats que mai.

ductors amb més de 2 anys
de carnet, es mantindran en
el 0,50 (0,25 en aire) ■
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Llar
Miralls al dormitori: com col·locar-los bé
Llar: Decoracion2.com - amic.cat

Els miralls són una de les ma-

nit. Poden agradar-te molt

el que reflecteix el teu mirall.

neres més fàcils d'afegir una

D'altra banda, posar miralls

un espai se senti molt més

els miralls sobre el llit, però
potser més els que són més
un marc que un mirall, o un

airejat i obert, també al dor-

mirall convex també és bona

el teu dormitori és el doble

mitori. Realment pots usar

idea. Encara que recorda que

de gran del que en realitat

miralls que tinguin bells detalls o que aportin una cosa

si vols penjar alguna cosa directament damunt del teu llit,

és. També tindràs més llum
natural i sentiràs que és un

especial al disseny. Donaran

assegura't que estigui ben

espai agradable. I un mirall de

un toc d'allò més elegant a
l'espai. És important no so-

ancorat! També és bona idea

cos sencer pot estar recolzat

que el teu mirall reflecteixi

en la paret o penjat. És una

brecarregar el dormitori amb

una àrea neta del teu dormi-

opció excel·lent si vols usar el

miralls, de manera que si ja

tori; evitant la col·locació que

mirall com a accessori pràc-

tens un damunt de la còmo-

posa a la vista el cistell de la

da, no necessites també un
damunt de cada tauleta de

roba bruta o el racó desorde-

tic cada vegada que et vulguis vestir als matins abans
de sortir de casa ■

mica d'interès visual i fer que

nat. Assegura't que t'agrada

en els armaris és una bona
idea perquè semblarà que
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Llits ocults, una gran solució per a pisos petits
Llar: vivirhogar.republica.com

Els llits ocults, també anomenats llits Murphy, poden
ser la gran solució dels pisos
o espais petits. Es tracta de

pleguin de forma molt senzilla i sense esforços. Tots els
models de llits venen en grandària simple o doble, i poden

mobles molt pràctics que
permeten aprofitar de mi-

obrir-se de forma horitzon-

llor manera l'espai disponi-

que més adeptes guanya és la

ble i estan dissenyades per a

que es combina al seu voltant

encaixar perfectament en la
paret diferent quan es tanca.

amb prestatgeries, atès que
suma un lloc per a col·locar
diversos objectes. El model

Existeixen moltes varietats de

que li segueix és el que in-

d'exemple, alguns models es

llits ocults i alguns models es

corpora un escriptori i espai
de magatzematge extra, de

tanquen amb portes de cris-

combinen amb prestatges,
amb mobles o fins i tot amb

manera tal que quan el llit

combinant amb la decora-

un escriptori. A més, cal des-

es tanca sembla que fos un

ció de l'armari. Sens dubte es

tacar que aquests llits comp-

moble modular amb diversos

tracta d'un moble molt pràc-

ten amb un sistema d'ober-

repeus. Respecte de l'aca-

tura i tancament molt simple

bat dels llits Murphy es pot
dir que és molt variat. A tall

tic i útil que pot personalitzar-se i demanar-se segons
els gustos de cadascun ■

paret simulant ser un armari o

que fa que s'estenguin o es

tal o vertical. Un dels models

tall i altres amb un laminatge
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La Màquina
del temps

25/03/2021

25/03/2017

25/03/2012

Fa un any...

Estudi pioner per millorar
la dipnea i la fatiga post Covid

Fa 5 anys...

Monument a Mataró per a
l'alcalde Josep Abril

L'Hospital de Mataró ha fet públics els resultats d'un
estudi pioner que situa la rehabilitació com a eina fonamental per combatre dos dels símptomes més persistents en els pacients que han patit la Covid: la dispnea i
la fatiga. L'estudi s'ha realitzat en 77 pacients amb una
edat mitjana de 55 anys i una mitjana d'ingrés de 25
dies. Cada pacient s'avalua de forma individualitzada
amb una valoració de la força de la musculatura respiratòria, de la musculatura perifèrica, una bioimpadanciometria i una prova d'esforç.

Mataró reconeixerà la fi gura de Josep Abril i
Argemí amb una escultura. D'aquesta manera
es vol fer justícia a la memòria del que va ser
alcalde republicà de Mataró entre els anys 1931
i 1933, afusellat el 16 de març del 1939 al Camp
de la Bóta de Barcelona. L'Ajuntament ha encarregat a l'artista mataroní Perecoll la realització
d'aquest monument commemoratiu, que serà
una escultura de bronze representant una cadira
d'època foradada per cinc trets i es col·locarà sobre una peanya de granit.
Fa 10 anys...

3.000 mataronins afectats
per les preferents
El Teatre Monumental s'omple a vessar en la celebració
de la primera assemblea d'afectats per les participacions preferents organitzada per Adicae. Aquesta associació és, de moment, una de les úniques vies obertes
pels afectats d'aquests productes, però la seva resposta
passa per ingressar a l'associació i obrir una via judicial
que no assegura res. Un total de 3.000 mataronins estan afectats per aquest producte bancari i poden perdre
tots els seus estalvis.
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Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Felicitats! El Sol entra al teu
signe i comences una nova
etapa, amb més ganes de fer
coses. Gestiones millor la impaciència i estructures el futur
amb detall.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol a la Casa X pot portar
novetats al sector professional.
Si tens alguna especialitat, és
moment d'apostar pel que saps
fer i que et diferencia de la resta.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
S'activa el teu sector més íntim i si normalment tendeixes a la introversió, ara més.
Necessites tenir les coses més
controlades i saber de qui pots
fiar-te.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Una persona que viu lluny desperta el teu interès sentimental. Si et costa dormir i estàs
més estressat, practicar ioga
o meditació, pot facilitar-te el
descans.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

S'activa el sector de la parella.
Si no en tens, pot aparèixer algú
amb intencions serioses. Si ja
en tens, és temps per parlar
amb franquesa sobre la relació.

El Sol activa el sector laboral
i de la salut. Un assumpte de
feina va agafant forma i això
et pot animar una mica. Poses
més atenció als teus hàbits
diaris.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
El Sol transita per Casa IV i
podries haver de passar més
temps a la llar. Si no et satisfà
el tipus de vida que portes, et
planteges fer canvis raonables.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb el Sol a Casa III poses
més atenció en la manera de
pensar i com aquesta influeix
en el dia a dia. Més claredat
d'idees. Xerrades pendents
amb els germans.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
El que potser et preocupa més
actualment, és el teu futur i
saber que comptaràs amb els
recursos econòmics suficients.
Noves amistats entren a la teva
vida.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pot ressorgir un tema espinós
que havies aparcat i que pot
tenir a veure amb l'economia
o la teva vida sexual. Amb la
parella feu números per un projecte comú.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Apostes per fer més activitats
de lleure o fins i tot, una mica
d'esport. Al sector laboral poden haver-hi canvis i hauràs de
valorar si són del teu interès.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
T'interesses per a una més
adequada gestió de l'economia i tocarà mirar amb lupa
les petites despeses diàries.
Fas canvis amb l'objectiu de
millorar la salut.
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Anuncis
per
paraules

AMISTATS

Inserta el teu
classificat online

Reparatot: la seva reparació, al

Muñecas, Tente, Rico, Paya

millor preu. 688 290 791

y antigüedades en general.

Club de Amistat. Camí Ral 613.

Ag. Matrimonial Sol. La seva

Mataró. 688 290 791 Señora

parella en 15 dies, sense limit

74 buena presencia, busco

d' edat. Camí Ral 613. Mataró.

COMPRAMOS libros, juguetes,

caballero para bailar y lo que

688 290 791

comics, cromos, antigüedades,

Mudanzas económicas Mares-

plumas, Discos, puros, objetos

surja. 667 941 445
La BOMBONERA del Segle XXI.
Cafeteria - Cockteleria-Buffet
- Música - Ball - Karaoke -SolsParelles-Grups. Camí Ral 613.
Mataró. 688290791

VARIS

me. 692 021 141
MMM Mataró más masaje.

679-736-491

religiosos. Restos pisos, casas.

Terapias-Deportivos-Especiales.

Pago al momento. José Miguel.

936 893 249

679-736-491

COMPRO comics, discos, álbunes
de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyperman,

Madel-man,

MUDANZAS Y PORTES
DESMONTAJE Y MONTAJE
DE MUEBLES
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

NECROLOGIQUES
23 de març
Salvador Ruiz Quiñones 65
Miquel Pamies Guitart 101
Sabina Fernández Andrés 86
Maria Rosa Ruiz Jover 83
Carme Pi Albareda 76
22 de març

T. 698 645 233

María Yolanda Ortega Rodríguez
Ortega 61

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

Pedro Hernández Rodríguez 85
Esperança Banet Illa 87
Jordi Ripoll González 77

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

El preu de
la gasolina,
disparat
Foto: Javier Fossas
Font: Grup 'Fotos de Mataró'
a Facebook.

L'ull mataroní

L'evolució del
Josep Mora: de
1968 a l'actualitat
Foto: Javier Fossas
Font: Grup 'Fotos de Mataró' a
Facebook.
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Personal
Albert Miralles
Simfonies de solidaritat

Gaudeix
del reportatge
en vídeo

Bernat López

Macedònia d'estils i influències. La trajectòria musical del compositor Albert Miralles s'ajusta a la
perfecció a aquesta màxima. Des de Supertramp
a Bob Dylan, passant per Llach, Sabina, Leonard
Cohen o Serran, i acabant amb Jorge Dexler,
Pavarotti o fins i tot cançons de Nino Bravo. Tots
ells han omplert la vida del nostre protagonista
i han ajudat a configurar un estil musical molt
personal i sempre disposat a aprendre i absorbir
nous coneixements. Albert Miralles viu una etapa
de 'novetats' creatives molt vinculada a Mataró i
és per això que avui us el presentem a la Revista
Iluro. "La meva idea sempre ha estat retornar a la
societat tot allò que la música m'ha donat. Jo em
vaig enamorar de la música amb 13 anys, mentre
veia la meva germana tocar la guitarra. Als 15
ja vaig crear la meva primera cançó", ens relata
Miralles. Treballador de banca, l'Albert sempre va
voler vincular la seva figura musical a la solidaritat.

"Sempre he cregut en la feina de les ONG. Jo era
soci de diverses entitats i va arribar un dia on vaig
pensar que m'agradaria fer un concert solidari.
Vaig aconseguir reunir unes 150 persones i em
vaig dir: això pot funcionar", exposa. Des d'aquella primera experiència, tots els discs editats per
Miralles han tingut una finalitat solidària i la recaptació sempre ha anat destinada a una ONG.
"He col·laborat amb Ajuda en acció, Pallapupas,
Amics de la Gent Gran, Metges sense Fronteres, i
fins i tot amb una escola de Burkina Faso", revela
el músic. 'Temps' (2011), '7' (2014) i 'Retro' (2017)
són els treballs anteriors del compositor. Ara, de
la mà del segell mataroní Microscopi, Miralles presenta dues noves creacions. La primera és l'EP
'Em confinamento', un treball en portuguès gestat
a través de la seva admiració per aquest idioma
i també pels ritmes de samba i bossa nova. L'EP
va ser escrit durant el confinament i no és més
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que un "retrat d'una persona que mira per la finestra, amb la vida aturada, i decideix trucar per
telèfon a la seva gent per compartir el moment".
La creació es compon de tres cançons – Olpho
Pela Janela, Trizteza i Danäando – i és la demostració de la traça d'Albert Miralles per endinsar-se
en horitzons innovadors. "Amb passió, l'ajuda de
Google i d'una amiga portuguesa per corregir els
temps verbals, ho hem aconseguit", afirma l'artista amb un somriure ■

Gràcies salvadors
La segona 'novetat' en la vida artística d'Albert
Miralles és 'Un poc de tot', el seu nou disc previst per sortir a l'abril. Mataró hi té una enorme
presència i per un motiu ben emocionant. "Una
de les cançons del disc, 'Faula de la diva i el
recnac', parla sobre el càncer que em van diagnosticar fa cinc anys i del qual m'he recuperat.
Els metges i sanitaris de l'Hospital de Mataró
em van salvar la vida i la veu. Van tirar endavant
una operació de coll molt complicada i jo els
vaig prometre que un dia els dedicaria una
cançó. Com que la inspiració no m'arribava,
abans els vaig dedicar un llibre. Es titula 'Sota
el signe del càncer', i tota la recaptació es va
destinar a la fundació de l'hospital. Ara, amb
aquest disc farem el mateix", destaca Miralles.
L'artista ha plasmat la seva experiència patint
la malaltia fent una metàfora amb una relació
de parella on hi arriba un tercer actor. "Si no
coneixes la meva història, sembla que la cançó parli d'una parella en risc de trencar per
una tercera persona. En la cançó, la 'diva' és
la meva vida i el recnac, càncer escrit al revés,
és l'actor que vol que la diva i jo ens allunyem
per sempre", exposa el nostre protagonista.
Feliçment recuperat de tot el procés derivat
de la malaltia, l'Albert reconeix que patir un
càncer no li ha canviat la perspectiva de vida.
"Per sort, abans de la malaltia ja valorava molt
la vida, i he seguit pensant igual. Sempre he
viscut el present. Soc un gran creient del dia
a dia. A més, tenia i tinc una admiració molt
especial cap a dues persones que ja no hi són.
I que suposen exemples. El Carles Capdevila
i el Pau Donés. Els seus discursos sempre
m'han semblat d'una força i una inspiració
increïbles", reivindica Miralles. El disc 'Un poc
de tot' conté històries ben diferents i sovint
viscudes sota ritmes ben diversos, com ara el
folk, la balada, el vals, la rumba i la bossa nova ■

Duent
música a l'escola
El compromís d'Albert Miralles per fer de la
música un vehicle útil per al desenvolupament social també ha dut el compositor maresmenc cap al sector educatiu. A l'artista
li agrada visitar escoles per fer connectar
l'alumnat més jove amb la música. A Mataró,
Miralles va realitzar un taller durant diversos
dies al Colegio Nuestra Señora de Lourdes,
al centre. "Vaig portar diferents instruments
de corda, vent i percussió i vam estar descobrint-los amb 9 classes diferents d'entre P3
i primer de primària. Actualment, l'alumnat
pateix greus problemes d'atenció a l'aula i la
música és una bona estratègia per aconseguir
que els més petits t'escoltin. El taller sempre
acabava amb un últim tema, una cançó relaxada que vaig crear per la meva filla i que es
titula 'La lluna et diu bona nit'. Després d'estar
atents durant tota l'estona, és molt bo poder
estirar-se a terra i relaxar-se del tot mentre
m'escoltaven cantar", relata Albert Miralles.
Quan visita una escola, el cantautor sempre
intenta incentivar l'alumnat perquè investigui;
perquè s'atreveixi a crear. "Sempre intento
transmetre que la música m'ha aportat coses molt bones i animo tothom a fabricar-se
els seus propis instruments. Amb un simple
iogurt, una tapa i una mica de sorra, ja pots
tenir un instrument de percussió ben funcional", sentència l'Albert amb to optimista ■
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