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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Opinió:
Bernat López

Moment per l'entesa
L'ocupació de l'antiga escola Menéndez y Pelayo
i la seva reobertura sota el nom de la Teixidora
com a nou equipament per a projectes socials
a Mataró promet convertir-se en un dels serials
de l'estiu. Hi ha múltiples factors que hi influeixen. En primer lloc, les ocupacions delictives
són un dels problemes principals de Mataró i,
sobretot, les situacions de pobresa i seguretat
que se'n deriven. L'edifici, abandonat, tancat
i sense manteniment des de fa quatre anys,
presenta, segons els plecs d'enderroc que té
l'Ajuntament, afectacions estructurals que suposen un risc per a qualsevol usuari. Els arquitectes consultats pel Sindicat de l'Habitatge,
però, han fet públics informes que refuten la
postura del consistori, assegurant que l'escola
només presenta problemàtiques derivades de
la manca de manteniment. Mentre l'Ajuntament
ja ha activat el procediment administratiu per

formalitzar el desallotjament, les associacions
de veïns de Rocafonda i el Centre s'han posicionat a favor de reobrir l'edifici per fer-hi activitats, descartant l'opció d'enderrocar-lo per fer-hi
un aparcament provisional. Tots sabem que a
Rocafonda hi ha mancances i que les entitats
existents i la inversió municipal, ni molt menys
arriben a tot. També coneixem la mala acollida
que va tenir l'Anella Ciclista, sobretot pel que fa
a la retirada d'aparcaments. A nivell de responsabilitat, les activitats que es fan a la Teixidora
no compten amb cap assegurança, i no podem
deixar d'atendre el fet que l'Ajuntament podria
ser penalitzat econòmicament si l'enderroc de
l'escola es paralitza. Tot aquest pastís conforma
un horitzó complex de gestionar, i que requereix,
des de totes les parts implicades, d'una actitud
fonamental per construir una societat justa: saber cedir i empatitzar amb la part contrària ■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: ET VA AGRADAR
L'AGENDA D'ACTIVITATS DE SANT JORDI I LA
FOGONADA? SÍ (82%) | NO (18%)
ESTÀS D'ACORD AMB L'OCUPACIÓ I REOBERTURA DE L'ESCOLA MENÉNDEZ I PELAYO PER
FER-HI PROJECTES SOCIALS? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Mataró, capital del vòlei platja català

Senglars a 100 metres del mar a Mataró

Mataró va acollir la primera etapa del Campionat de
Catalunya de vòlei platja. Ferran Serra i Eric Estalella,
i Erika Kliokmanaite i Kadri Puri van guanyar.

Un vídeo que mostra un senglar passejant de nit
per l'Avinguda del Maresme, a uns 100 metres de la
platja, s'ha fet viral a la ciutat. Hi ha sobrepoblació.
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Fira

d’atraccions

Fire ta de primavera

Del 3 al 12 de juny
Nou Parc Central
/ MATARÓ

Actuació musical - Zona de Bars
Dimecres 8 de juny a les 21 h:
Havaneres amb Barca de Mitjana.

Promocions especials

FIRETA DE
PRIMAVERA I
ZONA DE BARS
AL PARC CENTRAL
Horaris:

Divendres i vigílies festius fins a les 2 h.
Dilluns 6 de juny fins a les 24 h.
Resta de dies fins a les 23 h i zona de bars fins les 24 h.
Zona de bars Parc Central: caps de setmana obert
des de les 11 h.

Iluro
Fira 2022.indd
1
GOSSOS.indd
5

Dimecres 8 de juny descomptes
del 50% a les atraccions.

Acció solidària

Dimecres 8 de juny al matí, obert en
exclusiva per les escoles d’educació
especial.

Més informació:

Oficina de Turisme / Tel. 937 582 698
La Riera, 48 / 08301 Mataró

www.visitmataro.cat
@visit_mataro

23/5/2211:37:33
17:51
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Cine Nuria, el
grup musical
amb el nom
del mític
cine

Foto antiga:
L'Avinguda Amèrica, el 1974 Foto: Javier
Fossas.
Foto actual:
Vista actual del mateix punt. Foto: Arxiu.

Els anuncis de pel·lícules
a la Mataró dels anys 70
Records: Bernat López

La fotografia que us presentem avui ens fa viatjar
a la Mataró dels anys 70.

sobre l'estrena de la pel·lícula

havia els Cinemes Mataró, el

'El Reprimido', una comèdia

Cerdanyola, el Teatre Borràs,

produïda el 1974 amb Alfredo

el Foment Mataroní, l'Iluro,

Concretament a 1974. Ens

Landa, Isabel Garcés, Paca

el Teatre Clavé, el Cinema

situem a l'encreuament en-

Gabaldón y Pilar Bardem com

tre l'Avinguda Amèrica i la

a protagonistes. Cal destacar

Carretera de Mata, dues de

que els anys 70 i 80 van ser

Gayarre i el Modern. El tancament de l'Iluro, el 2001, va
posar el punt final a aquesta

les vies principals de la ciutat.

l'època daurada dels cinemes

època, coincidint amb l'ober-

En la fotografia s'hi pot observar un conjunt d'anuncis

urbans de la ciutat. N'hi ha-

tura d'onze noves sales de

via molts i s'omplien sempre.

cinema al centre comercial

del Cine Núria, fent publicitat

A banda del Núria, també hi

Mataró Park ■

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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Reportatge
La Teixidora, en el punt de mira
Text: Bernat López

L

'ocupació

de

l'antiga

escola

L'edifici, abandonat, tancat i sense man-

Menéndez y Pelayo i la seva reo-

teniment des de fa quatre anys, presenta,

bertura sota el nom de la Teixidora

segons els plecs d'enderroc que té l'Ajun-

com a nou equipament per a projectes

tament, afectacions estructurals que su-

socials a Mataró promet convertir-se en
un dels serials de l'estiu. Hi ha múltiples
factors que hi influeixen. En primer lloc,

posen un risc per a qualsevol usuari. Els

les ocupacions delictives són vistes per la

mes que refuten la postura del consistori,

ciutadania com un dels problemes princi-

assegurant que l'escola només presenta

pals de Mataró i, sobretot, les situacions
de pobresa i seguretat que se'n deriven.

problemàtiques derivades de la manca

arquitectes consultats pel Sindicat de
l'Habitatge, però, han fet públics infor-

de manteniment. Mentre l'Ajuntament ja
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"Les associacions de
veïns de Rocafonda
i el Centre s'han
posicionat a favor
de reobrir l'edifici
per fer-hi activitats"
Gaudeix del
reportatge
en vídeo

ha activat el procediment administratiu per formalitzar el desallotjament, les
associacions de veïns de Rocafonda i el
Centre s'han posicionat a favor de reobrir
l'edifici per fer-hi activitats, descartant
l'opció d'enderrocar-lo i convertir-lo un
aparcament provisional. A Rocafonda hi
ha mancances estructurals i les entitats
existents i la inversió municipal, ni molt
menys arriben a tot. Per tant, iniciatives com la Teixidora es fan necessàries, tot i plantejar un desafiament per
a l'administració pública per situar-se
fora dels límits legals. Tampoc podem
deixar de banda la mala acollida que va
tenir l'Anella Ciclista, sobretot pel que

L'escola s'ha reobert per fer-hi projectes socials |

fa a la retirada d'aparcaments, i el context pre electoral cap a on ens encaminem. En aquest reportatge hem donat
veu a les diferents parts implicades, ➜
9
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tot buscant construir un relat que ajudi

projecte de la Teixidora. En un barri com

a arribar a acords beneficiosos pel gruix

Rocafonda, on manquen equipaments

més ampli de la ciutadania.

públics, no pot ser que tinguem un espai com aquest tancat i que s'enderroqui

El projecte

per fer-hi un aparcament. S'hauria de

El Sindicat de l'Habitatge de Mataró és

rehabilitar l'edifici per fer-hi projectes

qui ha ocupat i reobert l'antiga escola

socials pel barri", assegurar Pili Sánchez.

Menéndez y Pelayo, ara coneguda com
la Teixidora. La Revista Iluro ha visitat

Què hi ha a la Teixidora?

l'espai i ha parlat la Pili Sánchez, repre-

El Sindicat d'Habitatge de Mataró ha ocu-

sentant i portaveu del Sindicat. "Barris

pat l'antiga escola Méndez y Pelayo, al

com Rocafonda i Cerdanyola estan em-

carrer Alarcón, 79, per convertir-la en un

pobrits, segregats i presenten mancances

equipament popular. Des de la reobertura

en temes d'habitatge i en molts altres

de l'edifici s'hi fan diferents activitats pel

àmbits. D'aquestes necessitats sorgeix el

barri: una escola d'idiomes amb classes

10
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El Sindicat de l'Habitatge és qui ha ocupat i reobert l'antiga escola Menéndez y Pelayo, coneguda com la Teixidora |

de català i àrab, una escola popular per

projecte. Hi ha veïns i veïnes que també

fer els deures i per infants i joves que

s'hi han sumat. En total, des que hem

necessitin fer repàs i no puguin pagar

obert, entre 300 i 400 persones han fet

classes privades, un banc d'aliments i un

servir l'espai com a usuaris i usuàries",

armari solidari. Les classes, a cost zero
pels estudiants, es fan els dimarts i els

detalla Pili Sánchez.

dijous i també hi ha un servei de pati

Convivència

obert perquè els nens i nenes del barri puguin jugar i fer esport a les tardes.
En dues aules de l'escola també s'hi vol

Durant la nostra visita a la Teixidora, pre-

fer un espai d'art i cultura per a creacions artístiques i un gimnàs popular on
fer esport de franc. També s'ha creat un

Ens traslladen que la majoria de persones de l'entorn "han tingut una reacció

hort. "Ara mateix hi ha una cinquantena

cat". De fet, les associacions veïnals de

de persones treballant activament en el

Rocafonda i Mataró Centre han mostrat,

guntem al Sindicat si han rebut queixes dels veïns en relació a l'ocupació.

molt bona" i que el veïnat s'ha "impli-

11
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en un comunicat públic, el seu suport a les

Hi ha perill?

activitats de caire social que es desenvo-

"No és veritat que aquest edifici sigui un

lupen a la Teixidora. Aposten per aquesta

perill públic. No té danys estructurals

via, per davant del projecte d'aparcament

greus. Té danys derivats de quatre anys
sense manteniment: goteres, humitats,

que vol realitzar l'Ajuntament, tot i que
asseguren que l'ocupació "no és la forma de resoldre els problemes de manca d'habitatge i equipaments". Les dues

etcètera. Els informes tècnics dels arquitectes que han vingut a l'escola així ho
corroboren. El discurs de l'Ajuntament és

associacions veïnals s'ofereixen també

fals. Nosaltres estem disposats a negoci-

per fer de mediadors entre el Sindicat i

ar, a fer un contracte de mesoveria, una
cessió d'ús, a arreglar nosaltres l'edifici.
De fet, ja hem netejat els patis, arreglat
goteres, pintat parets... El barri necessita aquest projecte, però l'Ajuntament

el Consistori, i lamenten que s'hagi tallat
el servei d'aigua de l'antiga escola "quan
s'hi està desenvolupant un projecte interessant". Cal destacar que, en la visita
feta per la Revista Iluro, hi havia evidèn-

no ens escolta. Ens han tallat l'aigua, i

cies que a dins de l'antiga escola hi havia

nosaltres estem disposats a pagar per

pernoctat gent prèviament a l'ocupació, ja

aquests serveis. Cal que s'escolti a la co-

que hi havia matalassos antics i diversos

munitat", recalca Pili Sánchez.

objectes per cuinar en una de les aules de
la planta superior. Sobre la convivència
amb els veïns, també recalquem que la

La visió del Consistori

Revista ha rebut un escrit de queixa d'un

Iluro s'ha reunit amb el regidor de segu-

veí pel soroll que "hi ha a l'escola durant
el cap de setmana".

retat de l'Ajuntament de Mataró, Juan

A banda de visitar la Teixidora, la Revista

Carlos Jerez, per parlar sobre el cas.
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S'hi ha creat una escola de repàs, una escola de català, un banc d'aliments i un armari solidari |

"Estem en contra de les ocupacions il·

absoluta irresponsabilitat". "El Sindicat

legals. Una gran part de la ciutadania de
Mataró les percep com un dels principals

parla d'un conjunt d'activitats que ja es
desenvolupen per part de l'administra-

problemes de convivència i seguretat de

ció i per altres entitats", afegeix Juan

la ciutat", recalca Jerez. Segons el regidor, "que vingui algú a ocupar un espai

Carlos Jerez.

per fer activitats sense cap tipus d'auto-

Què ha fet l'Ajuntament?

rització, assegurança i cobertura és una

Un dels aspectes més importants a conèixer

13
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També s'ha creat un hort des de 0 |

és què ha fet l'Ajuntament des del punt de
vista administratiu davant aquest episodi

l'estat de l'edifici suposa un risc per a

d'ocupació. "El dia de l'ocupació vam obrir les

"Nosaltres no vam marxar de l'escola

diligències pertinents. Hem iniciat el tràmit

per gust", afirma Juan Carlos Jerez. El

administratiu de recuperació de la posses-

regidor de seguretat comparteix amb

sió. Les administracions tenim tot el dret a

la Revista Iluro algunes dades incloses

reclamar un patrimoni que és públic. El dia

dins dels plecs tècnics de l'enderroc, ar-

9 de maig vam notificar a les persones que

gumentant els motius pels quals es va

ocupen l'edifici l'obligació de marxar. Els

decidir tancar l'equipament. "La cornisa

vam donar 10 dies per fer al·legacions. La

de la façana del carrer presenta una sè-

fase següent contempla un desallotjament

rie de desperfectes provocats per des-

voluntari o un desallotjament per ordre judi-

preniments, els quals fan que l'armat

cial", exposa Jerez. El Sindicat de l'Habitatge

judicial, el qual es podria produir en un ho-

de l'estructura quedi exposat. Per altra
banda, a la planta superior hi ha humitats provocades per filtracions d'aigua
i la teulada també està afectada. Hi ha

ritzó temporal d'un o dos mesos.

humitats i goteres al sostre que poden

ja ha anunciat que no marxarà de l'escola i,
per tant, tot apunta cap al desallotjament

tots els usuaris i usuàries de la Teixidora.

arribar a afectar l'estructura de pilars
L'estat de l'edifici

metàl·lics", enumera el regidor de se-

Des de l'Ajuntament es defensa que

guretat

■
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Des de l'Ajuntament es defensa que l'estat de l'edifici suposa un risc per a tots els usuaris i usuàries |

La cronologia

F

a 15 anys que entre l'Ajuntament

aquesta etapa davant del deteriorament

i la Generalitat es va decidir que

de l'edifici i el 2020 la Generalitat va con-

l'antiga escola Menéndez y Pelayo

firmar la seva desafecció com a equipa-

deixés de ser un centre educatiu. Segons

ment escolar. A partir d'aquí es van iniciar

l'Ajuntament, els problemes de funcionali-

tots els tràmits per procedir a l'enderroc,

tat de l'edifici requerien una rehabilitació

amb el solar conservant la seva condició

integral que suposava un cost més elevat

d'equipament. Al pressupost del 2022

que aixecar un edifici nou. Seguint aquests

ja hi ha la partida de 300.000 euros per

criteris, el curs 2011-2012 es van acabar
de traslladar tots els alumnes a la nova

enderrocar i construir l'aparcament pro-

escola Montserrat Solà. L'edifici va estar

contractació va fer l'adjudicació de la lici-

dos anys tancat i, el curs 2013-2014, s'hi

tació a l'empresa d'enderroc. L'ocupació,

va ubicar de forma provisional l'Escola de

feta a inicis de maig, arriba quan l'em-

Música. El 2018 es va donar per tancada

presa es disposava a iniciar el procés.

visional. I el passat 11 d'abril la mesa de

■
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Instants
Peixos de vidre:
tresors a la platja de Mataró

Gaudeix del
reportatge en vídeo

L'Associació del Vidre Bufat de Mataró
omple el Varador de peixos de vidre

16
INSTANTS - V1.indd 16

24/05/2022 15:39:46

Més d'un centenar de peixos
es van exposar a la platja

Els peixos de vidre són un objecte
tradicional a moltes llars de la ciutat

17
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Casals d'estiu

Els campus esportius: un oasi de salut i benestar
Malgrat la situació de pandè-

i filles. I ho fem respaldats

eines de comunicació, to-

mia global que vivim, totes

per diferents fonts científi-

lerància mútua i respecte.

les entitats esportives han

ques i per dues Pedagogues i

realitzat un esforç enorme

Psicopedagogues del Centre

per mantenir tots els seus

La Volta de Mataró. El pri-

afiliats actius. L'estiu s'acos-

mer que volem destacar

En aquest sentit, la pràctica esportiva o viure l'experiència d'un campus poden
ajudar a fer que els infants

ta, època de l'any on infants

és el fet que la convivència

adquireixin estratègies de

i joves solen participar en di-

entre les persones continua

comunicació correcta i en-

ferents activitats de lleure

sent una de les assignatu-

tenguin la importància de

vinculades amb l'esport: els

res pendents de la societat.

conèixer i respectar la rea-

campus i els casals. Aquesta

Els conflictes interpersonals

litat dels seus companys. De

setmana, a la Revista Iluro, us

són presents en el dia a dia

la mateixa manera, segons

presentem una anàlisi dels

i, sobretot els més joves,

apunten els experts, col·

beneficis que aporta la pràc-

s'enfronten a dificultats per

laborar conjuntament amb

tica esportiva als nostres fills

solucionar-los: els manquen

un grup per a la consecució

18
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d'una fita fa que cada nen i
nena se senti partícip d'un

en aquesta filosofia i ens pot

projecte i, alhora, aprengui a

més tard, seran aplicables en

valorar les aportacions dels

altres realitats, com el món
laboral.

companys. L'esport es basa

aportar vivències que, anys

Formar part d'un tot
Hem d'entendre que formar part d'un equip o d'un
club obliga l'individu a entendre i respectar normes

➜
19
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i funcionaments. Això és

es viuen en esdeveniments

la pràctica esportiva es tra-

clau per garantir una bona
convivència en tots els àm-

d'aquesta naturalesa aju-

dueix en una millora del flux

den a convertir l'esport en

sanguini, el qual provoca un

bits socials. Igualment, tota

un hàbit pels joves. També

efecte neuroprotector al

o entitat projecte de lleure

poden servir per abandonar

aporta a l'infant o a l'ado-

l'individualisme, per donar

cervell i allibera substàncies com la dopamina: l'hor-

lescent un context educa-

importància al col·lectiu, per

mona de la felicitat. Des del

tiu diferent de l'escolar; nor-

adquirir valors fonamentals

punt de vista purament físic,

malment més atraient i, per

i per connectar amb l'en-

les dades epidemiològiques

tant, més propici a generar

torn natural i valorar-lo com

del coronavirus indiquen que

sentiment d'implicació i par-

cal. No menys importants

les persones físicament ac-

ticipació. Començar a jugar

són els beneficis que l'es-

tives tenen menys possibili-

en un club o participar en

port aporta en un moment

tats d'experimentar símpto-

un campus també obliga a
nens i nenes a fer un esforç

de pandèmia com l'actual:

mes de malaltia respiratòria

tant des del punt de vista

superior. Per tant, un sub-

per sortir de la seva zona de

físic com mental. Miguel del

confort i generar noves relacions amb desconeguts.

Valle, metge i catedràtic de

jecte sedentari té més risc
de patir la Covid-19.

la Universitat d'Oviedo, ho
clarifica: "Sabem que l'es-

L'esport i el seu pes a l'escola

El tresor de l'activitat física

port actua sobre el sistema

És aquí on volem vincular el

Volem incidir també en els
grans beneficis que pot suposar per a una persona en
formació participar per pri-

nerviós central, estabilit-

rendiment acadèmic amb les

zant algunes proteïnes im-

pràctiques esportives que

portants i allunyant l'aparició de malalties mentals

es desenvolupen en clubs o

mera vegada en un campus

desencadenades pel dese-

L'esport millora la concentra-

vinculat a l'esport. Absorbir

quilibri d'aquestes substàn-

ció de qui en practica. No no-

les rutines saludables que

cies". De la mateixa manera,

més pel fet d'aprendre una

en espais com un campus.
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nova activitat amb normes i

de la capacitat d'aprenentat-

actualment estan aparei-

pautes concretes, sinó per-

ge i memòria d'un alumne.

xent cada vegada més es-

què quan es fa esport es pro-

És habitual escoltar que l'es-

tudis que constaten que

dueix un augment del flux

port té nombrosos efectes
positius sobre la salut dels

també contribueix a millo-

sanguini cerebral. Això té un
impacte directe en la millora

nens i els adolescents, però

dèmic. Científics suecs de

rar el seu rendiment aca-
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l'Institut de Neurociències

Són diversos els motius als

Pediatrics and Adolescent

i Fisiologia van constatar

quals s'atribueix aquesta re-

Medicine, l'augment dels

per primera vegada, en un
estudi publicat a la revista

lació de causa i efecte, entre

nivells d'endorfines i nore-

ells que l'esport millora la

pinefrina generats per l'acti-

Proceedings of the National

funció cardíaca i la capacitat pulmonar, augmentant
el volum d'oxigen que arri-

vitat física contribueix a re-

Academy of Sciences, que
els joves amb bona formació física puntuen més alt

ba al cervell. Segons un es-

Això és clau per poder afron-

en els tests d'intel·ligència.

tudi publicat a Archives of

tar la rutina lectiva diària ■

duir el nivell d'estrès i a una
millora de l'estat d'humor.
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KBMúsics canvia de batuta
Durant 24 anys la família Cabezudo ha estat al

i fabulosa. Ara, l’escola ha

sota la batuta del ja difunt

estat traspassada a Sergi

capdavant de KBMúsics,

Mauro, i tot i que manté

mestre Jordi Colomer. Ha
participat a moltes edici-

de l’escola de música, de

el nom i la ubicació, ja no

ons d’Els Pastorets de la

la botiga, fent reparació
d’instruments … Van començar amb el nom de

formen part de la mateixa

Sala Cabanyes i la Missa

casa. Aquí se separen els
seus camins.

de Santes de Mataró.

Centre d’Estudis Musicals

En Sergi Mauro ha estat

la il·lusió per seguir apos-

Jordi Cabezudo i anys des-

professor de violí i grups

tant per la cultura i el des-

prés en David Cabezudo

orquestrals i instrumentals

envolupament dels i les jo-

i la Montse Guardiola co-

durant 30 anys a diverses
escoles de Barcelona en-

ves de Mataró segueix amb

mencen un altre negoci:
KBLanguage, ampliant així

tre les que destaca L’escola

Gràcies a totes les persones

la proposta cultural de la
ciutat.
En aquest espai els joves

de Música de Gràcia, la

i famílies que heu confiat i

Fundació Collserola i Cim

gaudit durant tots aquests
anys, us desitgem molta

rar el seu nivell d’anglès i

d’Estela. També ha estat membre durant 25
anys de l’Orquestra de
Cambra de Granollers i
a CamerArt Orquestra

viure una oportunitat única

de Cambra del Maresme

KBLanguage i KBMúsics

de la nostra ciutat tenen
l’oportunitat de viatjar a
Irlanda i a EEUU per millo-

Els camins es separen, però

tota l’energia.

felicitat i que seguiu confiant i gaudint durant molts
anys més. Gràcies !
■
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NO SAPS QUÈ FER AQUEST ESTIU?
També a l’estiu APRÈN
ANGLÈS de la manera que
millor s'adapti a les teves
necessitats i a les dels teus

• Nens i nenes de 5 a 12
anys
• Grups reduïts
• Places limitades

a totes les edats i nivells.
Som centre col·laborador
de Cambridge i tots els nos-

Curs intensiu adolescents

tres alumnes tindran l'opció de fer l'examen oficial
corresponent al seu nivell

Com cada any a Global
English estem preparant
el Casal d’Estiu i els cur-

i / o adults: del 27 de juny

(YLE- KET-PET-FCE-CAE-

al 22 de juliol: 2 hores de

CPE).

sos intensius d’anglès per
a tots els nostres alumnes
que d’una manera o altra

a divendres)
• Tots els nivells
• Grups per adolescents

vulguin estar en contacte

• Grups especials prepa-

amb l’anglès durant l’estiu.

ració exàmens oficials i ti-

fills.

classes diàries (de dilluns

tulació per universitats. (
Casal Estiu: del 27 de juny

exàmens juliol- agost i o

al 22 de juliol - Matins de
09:00 a 13
• Jocs de presentació ,
jocs d’aigua, esport , activitats a l’aula, enigmes i
reptes,…

setembre)
• Grups reduïts
• Horari de matí o tarda
Oferim grups reduïts per a
nens, adolescents i adults
i/o classes particulars per

Estada lingüística a
Irlanda: juliol 2022
• Estada a Irlanda:
2 o 3 setmanes
• Classes diàries matins i
activitats lúdiques a les
tardes.
• Allotjament en cases
famílies irlandeses
• Una excursió setmanal
a llocs d’interès
Matricula oberta
curs 2022-2023 ■
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A l'estiu, esport i natura a l'Espai Laru
Durant l'estiu, l'Espai Laru de

estiu ple de futbol i diver-

la Fundació Iluro organitza

sió amb la col·laboració de

a les seves instal·lacions di-

Tuttifutbol, l'escola de tecni-

ferents campus perquè els

ficació de porters i jugadors.

nens i nenes puguin gaudir
portives enmig de la natura i

Laru Sport Camp
(nascuts 2008-2018)

amb els millors professionals.

Per als que els agradi l'esport

Les tres modalitats de cam-

i el joc i vulguin viure un estiu

pus de campus que oferim
són:

ple d'aventures practicant i
jugant a diversos.

Campus de pàdel

Amb aquesta oferta, des de

(nascuts del 2003 al 2013)

l'Espai Laru animem als pares

Destinat als apassionats de

i mares a escollir l'opció que
més els agradi.

d'un estiu ple d'activitats es-

l'esport de moda o als que
vulguin aprendre o perfeccionar el seu nivell.
Campus de futbol
(nascuts del 2005 al 2015)
Per a tots els que vulguin un

Disposem de les següents
instal·lacions:

aula de projecció, 700m2 de

5 pistes de pàdel, 2 piscines

bosc, pistes de tenis, fron-

d'estiu, camps de futbol ges-

tó, tenis taula, menjador amb

pa artificial, sala de treball,

cuina pròpia, vestidors ■
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| Foto: CSdM

Salut

Una App
mataronina
per tractar
trastorns
mentals

Comencen les obres del CareCityLab,
seu de Mataró ciutat cuidadora
Salut: Bernat López

Les obres del nou equipa-

diverses entitats que desen-

cuidadores, tant professio-

ment CareCityLab, centre

volupan l'activitat en tres di-

nals com no professionals.

de recerca i transformació

reccions: innovació en polí-

Les obres han estat adjudica-

tecnològica en l'àmbit sociosanitari en relació a l'atenció a la fragilitat, la vulnerabilitat i l'envelliment acti es
van iniciar el 9 de maig. En
el CareCityLab hi participen

tiques públiques d'atenció

des a l'empresa constructora

a la gent gran, programació d'activitats relacionals

Voracys SL per un pressupost

i de capacitació digital per

€ (IVA inclòs). Es preveu que

a persones grans i progra-

les obres tinguin una durada

ma de suport a les persones

de 18 mesos ■

d'adjudicació de 1.763.591,68

Sobre el Projecte PECT
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. El projecte PECT «Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les
ciutats cuidadores», liderat per l'Ajuntament de Mataró, és un projecte d'innovació i
especialització intel·ligent territorial, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (PO FEDER de Catalunya 2014-2020) ■
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L'Hospital de Mataró genera la seva pròpia
energia solar i redueix les emissions
Salut: Bernat López

El juny de l'any passat l'Hospital de Mataró va començar
a generar la seva pròpia energia amb l'entrada en funcionament de 762 plaques
fotovoltaiques ubicades a
la teulada i instal·lades per
Endesa X. Es tracta d'una de

| Foto: CSdM

les instal·lacions més grans
per a autoconsum que hi

permetre reduir la contami-

ha avui en un centre sani-

nació atmosfèrica que cau-

tari públic de Catalunya:

sa el centre en estalviar 47,5

una superfície de 1.600 m²

tones d'emissions de diòxid

dedicada a transformar la

de carboni (CO2), el principal cas d'efecte hivernacle.

llum del sol en electricitat.
Durant sis mesos, la instal·

elèctric. De moment, ja se
n'han substituït un 65% de
tota la il·luminació dels centres del Consorci. La posada
en marxa de la teulada solar
de l'Hospital de Mataró comporta una fita important del

lació va produir 237.500 kWh,

50 arbres

compromís del Consorci amb

el 4,4% del total de l'ener-

Aquesta quantitat equival a la

la sostenibilitat i la cura del

gia consumida al llarg de tot

capacitat d'absorció de gai-

medi ambient. La planta foto-

l'any. Aquesta energia solar

rebé 50 arbres. L'autoconsum

voltaica ha sigut dissenyada i

generada és l'equivalent al

s'afegeix a l'estratègia de
substitució progressiva de

posada en servei per Endesa

centres de Cirera Molins i
Argentona. L'energia solar

bombetes per LED a tots els
nostres centres, el que redu-

del concurs públic que va
fer el Consorci Sanitari del

de l'Hospital de Mataró va

eix la necessitat de consum

Maresme ■

consum elèctric anual dels

X, qui va ser l'adjudicatària

L'Hospital de Mataró compta amb una
nova consulta en càncer hereditari
Salut: Bernat López

Des del passat mes de setem-

l'Institut Català d'Oncologia

de la sospita de predisposició

bre, les persones i famílies amb

(ICO). Anteriorment, aques-

genètica a càncer, la indicació

sospita de càncer hereditari de

tes persones eren derivades a

de l'estudi genètic, si convé,

l'àrea assistencial del Consorci

la Unitat de Consell Genètic de

i la interpretació del resultat

Sanitari del Maresme (CSdM)

l'ICO-Badalona. Des d'aques-

genètic i assessorament ade-

es poden visitar a l'Hospital de Mataró, gràcies a un
acord de col·laboració amb

ta consulta es realitza tot el

quats. Des de la seva posada

procés d'assessorament ge-

en marxa, 90 persones ja s'han

nètic: des de la identificació

visitat en aquesta consulta ■
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LA TEVA BOTIGA PER A
LA CONSTRUCCIÓ I
REFORMA DE LA LLAR.
CERÀMICA, MOBLES DE
BANY, CUINES, AIXETES,
MAMPARES I MÉS
ENS TROBARÀS A ARGENTONA:

Passatge dels Amics d’Argentona, 2
Pol Industrial Can Negoci (Ctra. del Cross a Argentona, costat ITV)
08310 ARGENTONA · Sense problemes d’aparcament

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
HORARI COMERCIAL:

De dilluns a divendres de 7:30 a 13:30h i de 15:00 a 20:00h
Dissabtes de 8:00h a 13:30h
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PLAT DE DUTXA
EN RESINA
BLANC

OFERTA

Oferta vàlida
fins al 30
de juny o fins
a final d’existències.
Existències limitades.

100x70
120x70
140x70
150x70
160x70
180x70
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100x80
120x80
140x80
150x80
160x80
180x80

79€

Preu per a plat 100x70cm
vàlvula i reixa inox inclosa
IVA no inclós
Disseny: Correu del Maresme

Mesures en estoc:

Des de

23/05/2022 9:11:56

Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler
de la pel·lícula

Ridley Scott i Ben Affleck creen una pel·lícula ambientada a la França la Guerra dels Cent Anys |

El último duelo
Cinema i sèries: Bernat López

'El último duelo' és una pel·lícula històrica de suspens
i drama dirigida per Ridley Scott. Basada en el llibre
'The Last Duel: A True Story of Trial the Combat in
Medieval France' d'Eric Jager. El guió està escrit per
Ben Affleck, Matt Damon i Nicole Holofcener. Damon
protagonitza el paper principal al costat de Jodie
Comer i Adam Driver, amb Affleck i Harriet Walter
en un paper secundari. Ambientada a la França del
segle XIV durant la Guerra dels Cent Anys, narra
la història de Marguerite de Carrouges, una dona
que va declarar haver estat violada pel millor amic
del seu marit. Com que ningú la creu, el seu marit,
Jean de Carrouges, decideix desafiar a un duel a
mort el seu amic, Jacques Le Gris. El Rei Carles VI
ha d'intervenir per autoritzar el duel
Data d'estrena i plataforma
Desembre 2021. Disponible a Disney+.
Sinopsi
El 1386, Marguerite de Carrouges afirma haver

estat violada pel millor amic del seu marit i escuder Jacques Le Gris. El seu marit, el cavaller Jean
de Carrouges, el desafia a un judici per combat,
l'últim duel legalment sancionat en la història de
França. Els esdeveniments que condueixen al duel
es divideixen en tres capítols. Els dos primers
reflecteixen les perspectives de De Carrouges
i Le Gris, respectivament, i el tercer reflecteix la
perspectiva de Marguerite. De Carrouges és un
escuder que serveix a la Guerra dels Cent Anys
(1369-1389) al costat de Le Gris. És conegut pel
seu fort temperament i la seva destresa en el
combat. En veure Marguerite per primera vegada, Le Gris se sent atret per ella i aviat s'adona
que no estima del tot el seu marit, qui és analfabet i només la veu com un mitjà per aconseguir
un hereu. Marguerite rebutja l'afecte de Le Gris
malgrat sentir-se també una mica atreta per ell.
Incapaç de resistir-se, Le Gris la visita d'amagat
quan està sola i la persegueix fins a violar-la. Aquí
neix el conflicte ■
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Sundown
L'adinerada família britànica Bennett
gaudeix d'unes vacances relaxades
en un resort a Acapulco quan una
trucada anuncia un fet fatal.
Direcció: Michel Franco.
Intèrprets: Tim Roth.
84 min.

La Mif
Un grup de noies adolescents
ingressen a una casa d'acollida
al costat dels treballadors socials. Això inesperades tensions
i intimitats.
Direcció: Fréderic Baillif.
Intèrprets: Charlie Areddy.
110 min

Maigret
El cèlebre inspector Jules Maigret
s'encarrega d'investigar un cas d'assassinat, però li resulta impossible
identificar la víctima.
Direcció: Patrice Leconte.
Intèrprets: Gérard Depardieu.
89 min.

Memoria
Stéphane decideix mudar-se a al
centre de França per reprendre
la relació amb la seva filla, que
ha perdut la parla des que mor
la seva mare.
Direcció: Apichatpong Weerasethakul.
Intèrprets: Tilda Swinton.
136 min

El comensal
Les seqüeles que va suposar per a
la família l'assassinat a mans d'ETA
del seu avi patern, l'empresari i polític
Javier de Ybarra.
Direcció: Ángeles González.
Intèrprets: Susana Abaitua.
105 min.

Toscana
Després de tenir un accident de
moto, en Santi entra a un bar buscant ajuda. Allà hi apareix Tomás,
amb una escopeta reclamant els
seus diners.
Direcció: Pau Durà.
Intèrprets: Eduardo Soto.
82 min.
35
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A

genda
Hens
Hens neix el 1998 a Madrid. Recentment ha publicat 'Sagitario'
(Mi madre me va a matar), single que veu la llum després de
l'èxit irresistible del seu primer àlbum, 'Hensito', publicat el
2021. El tema narra la seva història per la indústria musical.
Divendres 27 de maig a les 21h
Sala Clap
Entrada: 18 i 22 euros

TEATRE

Escolta
'Sagitario', de
Hens

Sala Cabanyes (12-16 euros)
'Germans de sang' ens narra la his-

MARE DE SUCRE

tòria dels bessons Eddie i Mickey,
separats en néixer davant la im-

1 de maig a les 19h
Teatre Monumental
(19-24 euros)
Viurem la història d'una noia amb

incomprensió de la seva comunitat.
GERMANS DE SANG

Johnstone, de poder-los mantenir.
PODER
Dissabte 28 de maig
a les 12h
Pati del Cafè Nou
El grup Aula júnior nois i noies de
14 anys ha volgut manifestar el

Dissabte 28 de maig a les 21h

DON GIL DE ALCALÁ

possibilitat de la seva mare, la Sra.

discapacitat intel·lectual que vol ser
mare i ha de confrontar-se amb la

que pateixen l'abús de poder que
viuen cada dia al seu entorn.

seu malestar i el d'altres companys

Diumenge 29 de maig
a les 18h
Teatre Monumental
(22 euros)
Don Gil de Alcalá és una òpera
espanyola de Manuel Penella estrenada a Barcelona el 27 d'octubre de 1932. L'acció transcorre a
Veracruz, Nova Espanya (Mèxic),
a finals del segle XVIII.
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Chucho Díaz

Així sona
Chucho Díaz

Els vermuts musicals tornen a
moure's pels diferents barris
de la ciutat de Mataró. 'Los 0
mil km' és el viatge sonor d'en
Chucho Díaz, que des del pop
d'autor vola fins als ritmes afros
i llatins amb una poesia urbana
i directa
Diumenge 29 de maig a les 12h
Pati de Can Marchal

175º aniversari del Liceu amb la

EXPOSICIONS
MUSEU I LICEU
Del 15 de març al 12 de juny
Museu de Mataró
El Museu de Mataró se suma al

INSTITUT EUGENI D’ORS

selecció d'una peça molt singu-

Del 22 d'abril al 10 de juliol
Can Palauet

lar: una pintura de Ricard Urgell

Una exposició fotográfica que ens

de l'any 1910.

permet recordar els anys d'eclosió del turisme de masses de sol
i platja a la comarca.

EL MARESME YEYÉ

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

ESO - BATXILLERAT

- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A
LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ
TEATRAL

TORN DE TARDA
- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
INTEGRACIÓ SOCIAL
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A LES
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

PREINSCRIPCIONS OBERTES
Cicles formatius de Grau Mitjà i Cicles formatius de Grau Superior

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66
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Cultura

El més nou
de The Tyets
i Lildami

The Tyets i Lildami, caps de cartell
d'unes Santes en plenitud
Cultura: Bernat López

Les Santes 2022 tornaran

Boja (25), i també s'hi faran

a oferir un ampli ventall de
propostes musicals. El front

les havaneres i el concert de

marítim serà un dels punts

sabte 23 aquest espai també

claus dels concerts de la
Festa Major amb un gran
escenari ubicat a la plat·

acollirà una nova edició de

GospelSons del dia 24. El dis·

Les Dissantes. La festa so·

de Les Santes i la presen·
tarà amb una flashmoob. El
Parc Central vell serà un al·
tre dels escenaris amb gran
capacitat i és on s'hi faran
la Revetlla de Festa Major

lidària que organitzen con·
juntament l'Ajuntament i la

(amb Che Sudaka i l'orques·

ja del Varador, al costat del
Centre de Natació Mataró.

Fundació El Maresme oferirà

En aquest escenari hi toca·

més de vuit hores de música

de Festa Major (Orquestra
Montgrins), els Requisits

ran Lildami (dia 26), Llibert

amb els mataronins The Tyets

Fortuny i Gergo Borlai (27), el

i Cine Nuria, i també Lágrimas

de Festa Major (La Principal
de la Bisbal i l'Espetec Final

concerts de Marrinxa (27), la

de Sangre i Angangas. The

(Orquestra Montgrins i la

contraprogramació de la Nit

Tyets ha escrit una cançó

Ghetto Orchestra) ■

tra Loca Histeria), el concert

LA MÚSICA CONQUISTARÀ ELS BARRIS DE MATARÓ
La música omplirà també dos escenaris a Rocafonda i Pla d'en Boet, on s'hi escoltarà
el flamenc fusió de Chicuelo i Mezquida, la rumba de Pelat i Pelut, el rock de Jodie
Cash, i el rap de Sofia Gabanna, la barreja de música tradicional amb música electrònica
d'Electrogralla, la cançó d'autor de Partidaris, el pop de Chaqueta de Chándal i The
Free Fall Band i el jazz de la Big Band Jazz del Maresme. El tradicional concert vermut
a les Esmandies tindrà lloc el dia 26 de juliol i, com a novetat es faran altres vermuts
musicals a Vista Alegre, Cirera i Via Europa del 27 al 29 de juliol, amb la col·laboració
de Casa de la Música ■
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Un Posidònia Fest al Port
amb dos escenaris, més
públic i nou concerts

Escolta tots
els artistes
del cartell

Cultura: Bernat López

Els dies 1, 2 i 3 de setembre
de 2022 el Port de Mataró
acollirà la segona edició del
POSIDÒNIA FEST, un festi·
val de música on el públic
podrà assistir, mitjançant
una única entrada o abo·
nament, a concerts de gran
qualitat. Una de les grans
novetats d'enguany és que
hi haurà dos escenaris. En
l'escenari principal, con·
servant els mateixos hora·
ris que en l'edició anterior
(19h. i 21:30h.), hi actuaran
C a a m a ñ o & A m e i x e i ra s ,

Les entrades estan a la venda al web www.posidoniafest.cat |

Roger Mas, Jo Jet i Maria
Ribot, Marina Rossell,
Magalí Sare i Miquel Gil.

presentades, se'n triaran
3 que tindran l'oportuni·

assegudes. Les entrades,

L'altre escenari estarà de·

tat de realitzar una actu·

web www.posidoniafest.

dicat exclusivament a artis·

ació remunerada, de petit

cat, tenen un preu de 18€

tes del Maresme i l'elecció

format, de 45 minuts de

per jornada (inclou els tres

es farà mitjançant una cri·

durada. L'altra gran nove·
tat és l'aforament que, un

concerts). També s'ha posat

da on tots els músics del
Maresme s'hi poden apun·

cop superades les mesures

tar. De totes les propostes

Covid, serà de 400 persones

preu de 45€ pels nou con·
certs del festival ■

que estan a la venda a la

a la venda un abonament al

UN ESPAI PER L'ART
El POSIDÒNIA FEST, a banda de ser un festival de música, també s'ha convertit en
un espai dedicat a l'art. Enguany hem arribat a un acord de col·laboració amb el
FESTIVAL REVELA'T que farà una exposició de fotografia analògica que servirà de
preludi de les exposicions i activitats que han organitzat a partir del 9 de setem·
bre. El segell discogràfic mataroní Microscopi, amb el suport del Port de Mataró,
l'Ajuntament de Mataró, el Consell Comarcal del Maresme, patrocinadors i col·
laboradors, fan possible aquest festival amb la voluntat de consolidar aquesta cita
amb la música, única a la ciutat ■
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Sostenible

Incrementen
els residus
recollits en el
porta a porta
comercial

Les plaques solars de l'edifici
d'oficines del Pericó estalvien
el 24% del consum de l'edifici
Sostenible: Bernat López

L'Ajuntament ha finalitzat la

reducció d'emissions i eficiència energètica. La instal·

anual prevista de la instal·lació

instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici

lació està formada per 76 mò-

suposa el 24,4% del consum

del Pericó, on hi ha les de-

duls fotovoltaics de 390 Wp

de l'edifici, i una reducció

pendències dels serveis d'Es-

(watio pico) de potència, que

de les emissions a l'atmos-

pais Públics i Equipaments

sumen 29,64 kWp de potèn-

fera de 8,3 TnCO2eq a l'any.

Municipals. L'actuació forma

cia total instal·lada. Els mò-

La producció d'electricitat

part del Pla d'Acció per l'Ener-

duls estan connectats a un

està destinada a l'autocon-

gia Sostenible i el Clima de

inversor solar de 25.000 W

sum del propi edifici. Quan

Mataró (PAESC) i s'emmar-

per transformar en electricitat

existeixi més producció elèc-

ca en l'estratègia Mataró

l'energia produïda per les pla-

trica que consum propi els

pel Clima com a mesura de

ques. La producció energètica

excedents seran injectats a la

serà de 41.304 kWh, el que
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L'edifici del
Pericó s'uneix
a la llista
d'equipaments
públics on
l'Ajuntament
ha posat en
marxa cobertes
fotovoltaiques
xarxa elèctrica de distribució

Una aposta de ciutat

plaques a les cobertes de

i la companyia farà un retorn

L'edifici del Pericó s'uneix

econòmic a l'Ajuntament en
règim de compensació sim-

així a la llista d'equipaments

l'Escola Marta Mata i del
Poliesportiu
Municipal

públics on l'Ajuntament

Teresa Maria Roca; i durant

plificada. La instal·lació de les

el 2021 es van fer les cober-

plaques ha anat a càrrec de

ha posat en marxa cobertes fotovoltaiques. Al 2017

l'empresa Muntatges Jesús

es va fer la reforma de la

i del Centre Cívic Pla d'en

Puig SL amb un pressupost

coberta fotovoltaica de la

Boet. Mataró, per tant, rea-

d'adjudicació és de 38.941,24

Biblioteca Pompeu Fabra;

firma el seu compromís amb

€ IVA inclòs.

a finals de 2020 va instal·lar

les energies renovables

tes de l'Institut Miquel Biada

■

Èxit del projecte de recollida selectiva mòbil al Centre
El sistema de recollida selectiva mòbil que es va implantar al Centre el 14 de març
permet augmentar significativament (més del doble) el percentatge de residus recollits separadament: la mitjana de recollida selectiva a Mataró va ser del 35% al 2020,
mentre que els veïns i veïnes que utilitzen correctament la selectiva mòbil del Centre
aconsegueixen arribar al 90%, segons dades del primer mes de funcionament. Si es
tenen en compte les bosses de residus que alguns veïns abandonen fora dels contenidors mòbils la xifra de selectiva només baixa fins al 82%, encara molt per sobre
del 60% que serà obligatori al 2030 en aplicació de les normatives europea i catalana.
Actualment, 1.782 usuaris particulars i 174 usuaris d'activitats econòmiques que generen residus assimilables a habitatge disposen dels clauers per obrir els contenidors ■

41
SOSTENIBLE.indd 41

24/05/2022 15:26:43

Espor
WATERPOLO

Jugadors
d'arreu del món
participen
al I Torneig
Internacional
de Tennis
Ciutat de
Mataró

La competició consta d'una fase prèvia amb 64 jugadors |

Jugadors destacats

Del 22 al 29 de maig, el Club

prèvia amb 64 jugadors, 8

Tennis Mataró organitza, jun-

dels quals passen a la fase

El cap de sèrie i número 1

tament amb la Federació
Catalana de Tennis i amb

final. La fase final es composa

del torneig és l'italià Raül

de 32 de participants, 20 dels

Brancaccio, actualment nú-

la col·laboració de l'Ajunta-

quals hi entren directament,

mero 270 de l'ATP. També

ment de Mataró, el I Torneig

8 provenen de la fase prèvia

Internacional

Tennis

i 4 reben una invitació. El te-

hi participa el jugador
francès Dan Added, nú-

Ciutat de Mataró. La com-

nista mataroní Albert Ramos

mero 385 ATP. El I Torneig

petició consta d'una fase

és la imatge del torneig.

Internacional de Tennis

de
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orts

Caldrà remuntar

Ciutat de Mataró compta-

fase final. Els primers par-

El CH Mataró haurà de remun-

rà amb la participació de

tits seran individuals i des-

tar un 0 a 2 en contra si vol

jugadors d'arreu del món.

prés es faran els dobles. La

confirmar el seu ascens a l'OK

final serà diumenge 29 de

Lliga. En el partit d'anada del

Horaris i desenvolupament

maig i està prevista a les

play-off contra el Vilafranca,

El diumenge 22 de maig

10:30h. Els participants es

els mataronins van caure a

a les 11h comença la fase

repartiran 25.000 dòlars,

casa. El matx decisiu es dis-

prèvia amb els 64 partici-

uns 22.000 euros. Segons

putarà el pròxim 28 de maig ■

pants. A partir del dilluns

apunta l'organització, el

23 de maig a les 10h hi hau-

campió de la final s'endurà aproximadament 3.200
euros ■

rà les últimes rondes de la
fase prèvia i s'iniciarà la

Gesta del Rem Mataró

El Futsal Aliança Mataró
avança al play-off i el CH
Mataró ha de remuntar
El Futsal Aliança Mataró ha

Doblet català i bronze al cam-

superat la primera elimina-

pionat d'Espanya de l'equip

tòria d'ascens a la Segona
Divisió, després de vèncer

absolut femení del Rem

el Covisa Manresa per 4 a 2
a casa. Els de Sito Rivera van
marxar al descans dominant

guit pujar al podi del llaüt

(3-0) i a la represa van senten-

de l'Illot. A nivell català, les

ciar amb el definitiu 4 a 0. Pol

noies dels Capgrossos han

Tolrà, Alagi i Pipa, de doble
penal, van marcar al primer
temps. Pano va sentenciar
amb el quart ■

Mataró. El club ha aconsenacional, només superat per
l'Alacant i el Club de Mar Clot

Gaudeix del
partit del Futsal
Mataró

fet una brillant temporada,
proclamant-se campiones del
Campionat de Catalunya de
Llaüt i de la Lliga Catalana ■
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Motor
ILURO | Mascotes

Els guals i el seu funcionament:
prohibicions i permisos
Motor: Eva Remolina - amic.cat

Un gual és, bàsicament, un
permís municipal que per-

del gual, ni tampoc una pro-

que romanguem en un espai

hibició total de parar per a la

reservat amb un gual, al que

met a una persona a ocupar

resta d'usuaris, aspecte que

sí que estem obligats, és a

la via pública per a poder ac-

sovint es confon. Per això, el

romandre dins del vehicle

cedir a un habitatge, local o

gual (en resum) permetria

o bé tenir-lo controlat, per

pàrquing de la seva propie-

les parades, però no els estacionaments, sempre que
no s'entorpeixi als vianants
ni als conductors. En el cas

tal de poder retirar el nostre

tat. És, per tant, una llicència
per a "accedir" i no una reserva d'aparcament per al titular

vehicle en el moment en què
s'hagi de permetre l'entrada
a l'edifici. En cas de no fer-lo,
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seria un fet sancionable i es
podria trucar a la grua per a
procedir a la retirada del cotxe que obstaculitza el pas.
Els permissos dels guals els
concedeix cada ajuntament i
el seu preu varia en funció de
si és permanent (és vigent de
dilluns a divendres les 24 hores del dia) o si és temporal
(només caldria respectar-lo
de dilluns a divendres de 8
a 20 h), del municipi en el
qual ens trobem, així com del
nombre de vehicles que poden entrar, per la qual cosa
la paret similars a "no aparcar" o "s'avisa grua". Si es té

requeriran del pintat en el

pagar entre els 50 i els 70
euros anuals aproximada-

dubtes sobre l'autenticitat

groga d'entre 10 i 15 cm d'am-

ment, una llicència per a un

d'un gual, podem posar-nos

pàrquing d'una comunitat

en contacte amb la policia

pla i de la longitud especificada en la llicència (sufici-

de veïns podria arribar fins

del municipi en qüestió,

ent per a permetre una bona

als 2500 euros. El gual per a

per tal de verificar aquesta

maniobrabilitat i visibilitat).

ser vàlid ha de complir una
sèrie de requisits:
- La placa ha de ser rectan-

sospita, sent sancionable la

- Les despeses associades a

utilització de plaques falses

la modificació de l'estructu-

amb multes d'entre 501 i 901

ra de la vorera, serà a càrrec

gular, estar homologada i en

euros.
- Ha d'estar col·locada o en

del propietari.

ella ha de constar el dibuix
de la senyal de prohibició, el

el lateral dret o centrat sobre

nom del municipi i el núme-

l'accés, a una altura d'entre

durada d'un any, i pot anul·
lar-se per diferents motius:

ro de llicència. No són, per
tant, vàlids, guals d'un altre
tipus, ni frases pintades en

1,5 m mínim i 2,3 metres com

- Impagament de l'impost

a màxim.

anual.
- Mal ús de la llicència ■

mentre un particular podria

- Alguns guals a més,

terra d'una ratlla de color

La llicència de gual té una
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Mataronins
Singulars
Manuel Cuyàs i Gibert: l'art de saber explicar
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
L'escriptor i periodista Manuel Cuyàs era
un personatge tan omnipresent que te'l
trobaves fins i tot a les sopes. De bon matí,
mentre esmorzaves, tan bon punt havies girat la primera fulla del diari El Punt/
Avui, encapçalant la seva columna "Vuits
i Nous", la foto del somrient rostre d'en
Cuyàs ja et saludava amb una barretada.
Si per algun motiu havies de desplaçar-te
en automòbil, segur que en alguna de les
diverses tertúlies radiofòniques ell n'era
un dels individus convidats. Si et quedaves a casa i feies Zapping, entre els diferents canals de televisió, tant en els locals com en els autonòmics, el popular
comunicador sempre hi acabava traient
la cara. Se'l disputaven per tot arreu. Com
a bon periodista que era, de qualsevol fet
quotidià en sabia treure una bona notícia.
En un dels seus articles li vaig llegir que

En Manuel Cuyàs, una de les millors plomes de Mataró I

quan era director d'El Punt sovint deia als
seus col·laboradors més novells: "Les coses
són interessants segons la manera com
s'expliquen". Ell, en Cuyàs, sabia explicar
les coses molt bé, per això va ser un dels
convidats més habituals de tertúlies com
la de RAC-1, Catalunya Ràdio, TV3, 8TV,
TVE i de Mataró TV. En Manuel va néixer
el 28 d'agost del 1952 a la cèntrica i esplèndida casa que la família Cuyàs té des
de ja fa generacions a la part baixa de la
Rambla de Mataró. Utilitzant aquella peculiar ironia que tant el caracteritzava, el
mateix escriptor explicava que l'havien
engendrat exactament nou mesos abans
del seu naixement, no a Mataró, sinó en
el primer pis de l'actual Corte Inglés de
Barcelona. Després matisava que aquest
esdeveniment va tenir lloc a l'Hotel Victòria,
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En Jordi Pujol li encarrega que redacti les seves memòries, llibre que sortirà publicat en forma de tres volums |

un establiment que als anys 50 ocupava
aquell solar i on els pares Cuyàs hi van
passar la seva primera nit de noces. Els
Cuyàs tenien el domicili familiar a la part
baixa de la Rambla de Mataró, un carrer
que era, i avui encara ho és, el cor palpitant de la ciutat. La Rambla a meitats del
segle passat era el punt on es concentraven la majoria dels comerços, bancs, cafès,
restaurants i barberies de la ciutat. També
era el lloc on consolidaven gran part dels
prometatges i on s'hi tancaven bastants
negocis. La Rambla, des de sempre, ha
estat pels mataronins un espai de trobada i de passeig. Un vell costum mataroní
ha estat el de no acabar la jornada sense
abans "anar a tocar ratlla". Una expressió
local que vol dir anar caminant fins arribar
al final d'aquest popular passeig, o sigui
fins a pocs metres més avall de la vivenda dels Cuyàs. Can Cuyàs de la Rambla és
un edifici esplèndid. El va fer construir un
avantpassat molt ric d'en Manuel, el senyor Antoni Cuyàs i Sampere. Aquest personatge era un navegant i aventurer que
havia fet una gran fortuna traficant per les
Amèriques amb no se sap ben bé quines
sospitoses mercaderies. Sobre l'enigmàtic

senyor Antoni, el nostre escriptor ens en
parlarà extensament en una de les seves
obres més populars: "El net del pirata".
D'aquell llunyà parent milionari els actuals Cuyàs sols van heretar la casa de
la Rambla i aquella distingida figura que
sols tenen els fills de casa bona. El notable immoble dels Cuyàs gaudeix d'una
àmplia balconada, una excel·lent talaia
per observar tot el que passa a la Rambla;
dit d'una altra manera, per poder captar
en cada moment el bategar del pols de
la ciutat. Possiblement, si al privilegi de
viure en un indret com aquest li afegim
la curiositat innata d'en Manuel i l'entorn
cultural, liberal, republicà i catalanista de
la seva família, tot això va ser el millor
adob perquè el nostre personatge fos el
gran periodista i escriptor que va arribar a
ser. El seu pare, en Manuel Cuyàs i Duràn,
era un prestigiós dibuixant de còmics i un
excel·lent caricaturista ■ ■ ■

➜

Per llegir la biografia
completa, escaneja
el codi QR
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Llar
Com organitzar la roba en un vestidor obert
Llar: vivirhogar.republica.com - amic.cat

Un vestidor obert està molt

agradable. Un truc que et farà

baixos per a emmagatzemar

de moda. És una opció pràc-

veure com una especialista

les sabates, accessoris, roba

tica i funcional, a més de ten-

de l'ordre en els vestidors

dència, i pot convertir-se en

oberts és usar un penjador

una alternativa realment eco-

per a cada peça. Tenir-ho tot

interior i samarretes, i unes
barres i uns prestatges per
sobre d'elles, ja tens el teu

nòmica. En el dormitori és

a mà canviarà la teva manera

vestidor obert. Portes corre-

freqüent que el vestidor inte-

disses i vestidors. Si no vols

aquest espai. D'aquesta ma-

de triar el look de cada dia.
Aprofitar al màxim cada espai. Si està dins de les teves

nera es pot aprofitar al màxim

possibilitats, i l'espai t'ho per-

no tens espai, pots col·locar

cada paret, racó o cantonada

met, el correcte serà dedicar

unes portes corredisses i, al

de l'habitació sense impor-

un racó de l'habitació única-

tar les seves característiques.
espai obert, el més impor-

ment per a aquest vestidor
obert. Un lleu toc de privacitat. Si el teu dormitori és

seu torn, guanyes comoditat. Un súper vestidor per a

tant és la bona organització

gran i vols transformar-lo

cadascun tingui el seu propi

d'aquest espai. Aquesta serà

en un 2 en 1, una manera de

la clau màgica perquè sigui

fer-ho és construir una pa-

espai. Per a aconseguir-ho,
pots col·locar una columna

harmoniós. Pots utilitzar re-

ret de pladur, així pots tenir

extraïble per a les corbates,

peus, barres o baldes perquè

una mica de privacitat. Low

un mòdul per als pantalons,

t'ajudin a guardar totes les

cost, pràctic i obert. Amb so-

teves coses i tenir una imatge

lament instal·lar uns mobles

i un altre per a les camises i
accessoris ■

grat estigui fet a la mida per a

En tenir un vestidor en un

que tots vegin el teu vestidor
obert, però no vols perdre o

dos. Si vius en parella, el millor és dividir l'armari i que
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Pintar els sostres amb 4 tendències
que continuen vigents
Llar: Decoracion2.com

color. Ben triat el color, el re-

encara que ningú els tingui

si no tens tantes finestres,
la llum natural s'aprofitarà
millor. Pots pintar els sos-

molt en compte. T'expliquem

tres blancs i tot l'entorn de

nalitats suaus de color que

com pintar-los.
Sostres blancs per a qual-

l'estada blanca, que és molt

no li restin amplitud visual a

elegant i mai passa de moda.

l'espai. I que també afavo-

sevol ambient. El blanc és

Les habitacions transmeten

reixin l'habitació de manera

un color ideal, que té una
gran varietat de tonalitats.

sensacions de calma i rela-

que es vegi molt il·luminada.

xament total, i fa molt fàcil

Sostres en tonalitats de co-

És una manera fàcil de com-

l'elecció del mobiliari.
Pintar els sostres del color

lor fosc. Si tens grans espais,
naturals suficients, pots apos-

tres blancs t'ajudaran per a

d'una de les parets. Pots
també aplicar-te una altra
tendència que és unifor-

fer-los veure més amplis. I

mar parets i sostres. I pots

és triar un to de contrast, però

anar encara més enllà, cre-

sense deixar de combinar to-

ant atractius espais, amb una
paret en un color totalment

talment amb el color de les
parets i amb el sòl. Aquesta

diferent. Més intens, més

és una elecció de pintar sos-

fosc, que s'allunya del color

tres que s'usa molt en espais

i la tonalitat de sostres i paret.

urbans. Sobretot aquells en

Tria tons de bonics colors

què pots triar un sostre de

clars, perquè com més clara
sigui la tonalitat, millor serveix a la decoració.
Parets i sostres del mateix

fusta, per la bellesa d'aquesta.

Pintar els sostres dels ambients de la llar és important

binar amb qualsevol color
que triïs per a les parets! Si
tens un espai petit, els sos-

sultat és modern i molt atractiu. Però no oblidis triar to-

finestrals, i llums artificials i
tar per la tendència de contrastar el color del sostre. Això

Com més fosca, més bella i
no deixa de fer sostres molt
atractius ■
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Remeis casolans per a netejar baietes i fregalls
Llar: vivirhogar.republica.com

Les baietes i els fregalls tenen

volem esterilitzar i posem en

una vida útil que moltes vegades allarguem sense ado-

el foc fins que aconsegueixi
el punt d'ebullició. Quan arrenqui a bullir, retirem de la

nar-nos dels perills que poden tenir en acumular milers
de bacteris. Per això, és vital

calor. Deixem les baietes i els

netejar-les correctament. El

Abans de tornar-los a fer ser-

vinagre és un dels productes
de neteja més utilitzats en la

vir, els escorrem molt bé i els

llar per la seva capacitat de

mètode no eliminem el 100%

donar lluentor, higienitzar i

dels bacteris, ja que algunes

acabar amb les males olors.
En el cas de les baietes i els
fregalls, funciona molt bé en

són resistents a la calor i al

fregalls tota la nit en remull.

deixem assecar. Amb aquest

vinagre, però ens assegurem

i també resulta molt útil en la

una bona neteja d'aquests ele-

neteja. El suc de llimona, jun-

combinació amb l'aigua ca-

ments. A més, eliminem les

tament amb una tassa d'aigua

lenta i la sal:
Preparem una olla amb 250

males olors i la humitat acu-

i un parell de cullerades de sal

mulada. Juntament amb el

és una mescla molt efectiva

mil·lilitres d'aigua, tres cullera-

vinagre, la llimona és un ingre-

per a allargar la vida útil de les

des de sal i mig got de vinagre.

dient amb doble funció en la
cuina: és apte per al consum

baietes i els fregalls i mantenir-los nets ■

Introduïm els elements que
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Com netejar i mantenir els
filtres de l'aire condicionat
Llar: Eva Remolina - amic.cat

L'aire condicionat s'ha con-

persones al·lèrgiques en la

passant-lo per l'aixeta amb

vertit en un element indis-

llar. Aquesta neteja és molt

aigua temperada. Evitarem

pensable en totes les llars,

fàcil de realitzar i no reque-

l'ús de qualsevol sabó o pro-

no tan sols per l'augment

reix de massa temps. A més,

ducte abrasiu, així com la

progressiu de les tempe-

utilització de raspalls de

ratures a causa del canvi

mantenint els filtres nets i
en perfecte estat, podrem

climàtic, sinó també pels

allargar la vida útil de la

preus cada cop més compe-

màquina, ens suposarà un

titius, gràcies a l'existència

estalvi energètic i el que és

de les multituts de marques

més important, millorarem

- Quan estigui totalment
sec, procedirem a col·

disponibles en el mercat.

la qualitat de l'aire que res-

locar-lo de nou en el seu

Aquests electrodomèstics,

pirem. Els passos a seguir

lloc.

no obstant això, requerei-

per a netejar els filtres són:

- Tancarem la tapa, i en-

xen d'un manteniment peri-

- Assegurar-nos abans de

cendrem l'aire, deixant-lo

òdic si volem que tinguin un

començar, que l'equip està

funcionament òptim, per la

desendollat per a evitar

almenys uns 10 o 15 minuts funcionant, procu-

qual cosa els experts reco-

qualsevol perill.

rant que no hi hagi ningú

manen revisar-los i netejar

- Aixecarem la tapa frontal

en l'estància.

els seus filtres aproxima-

de l'aparell per a poder ac-

Per a una major higienitza-

dament cada tres mesos,

cedir al filtre.

ció, podem polvoritzar el

o almenys, de manera anu-

- Retirarem el filtre del seu

filtre amb un bactericida

al. En qualsevol cas, la fre-

ancoratge.

específic.

qüència dependrà de l'ús

- Netejarem la pols i brutícia

A partir d'aquest moment,

que li donem, de la zona

acumulada en el filtre. Per

l'equip pot usar-se amb

en la qual residim o de

a això, podem fer-lo amb

normalitat i total segure-

l'existència de mascotes o

l'ajuda d'un drap mullat o bé

tat

truges dures.
- Una vegada ben net, assecarem el filtre.

■
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Omple la teva llar d'harmonia
amb aquestes plantes zen
Llar: Decoracion2.com

Si vols una vida amb calma i

És fàcil de conrear i té unes

tranquil·litat, no et pots obli-

fulles amb molts matisos. La

dar de les plantes zen que

Sanseviera, coneguda també

omplin la teva casa de pau,
i que faran que la teva vida

com a Espasa de Sant Jordi
o Llengua de sogra, neces-

sigui més relaxada i tranquil·

sita poques cures, però no

la sense que te n'adonis. No

suporta l'excés d'aigua. La

totes les plantes necessiten
les mateixes cures, per això a

Monstera no és una planta
que necessiti moltes cures;

l'hora de triar-la has de tenir

tanmateix, el que no perdona

en compte les seves necessi-

és la falta de llum. Tampoc

tats. El Lucky bambú o bam-

necessita molt reg i en els

bú de la sort és una planta
zen senzilla de conrear. No

mesod'estiu pots refrescar
les seves fulles amb un pol-

philodendron poden penjar o

necessita terra, només un re-

voritzador. hilodendron. Amb

grimpar per un tutor gràcies

cipient amb aigua i unes pe-

a les seves arrels adventícies.

enfiladissa, però també pots

aquesta planta zen aconseguiràs donar un toc tropical
a la teva casa que t'ajudarà

tenir-la com a planta penjant.

a relaxar-te i sentir-te bé. Els

dres. El potho és una planta

Les seves fulles tenen forma
de cor i un color verd molt
brillant ■
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Etapa menys sedentària. Et
sents més inquiet. Has entès
que cal dialogar i mostres una
millor predisposició al diàleg,
sobretot amb aquelles persones que estimes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Tens motivacions ocultes per
dur endavant un projecte professional/personal i estableixes la teva estratègia. Moment
de plenitud i certa tranquil·litat
interior.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol transita per Casa II i
poses més atenció a les despeses. Et reafirmes amb més
seguretat. Dies per gaudir de
celebracions, com ara aniversaris o casaments.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Oportunitat de feina mitjançant
una amistat. Cerca a l'agenda
o entre els contactes virtuals.
Et preocupes pel futur dels fills
i fas plans divertits amb ells.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si fins ara no viatjaves gaire,
voldries conèixer món. Pot ser
que la parella es mostri una
mica altiva i no escolti les teves
necessitats. Si cal, posa límits.

Bon moment per abordar assumptes delicats. Estàs predisposat a acceptar algunes
experiències del passat. Una
persona d'edat avançada demana la teva companyia.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
S'activa el sector de la salut i de
la feina amb visites al metge i
reunions laborals per reajustar
el lloc de treball. Si ho necessites, demana augment de sou.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol activa la Casa V i pots
començar una relació. Et mostres més competitiu i enèrgic
del que és habitual. Si tens fills,
és hora d'atendre assumptes
pendents.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
FELICITATS! El Sol entra al teu
signe i comences un nou cicle. En l'àmbit professional, trobes a les persones adequades.
Molta activitat mental amb noves idees.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
El Sol activa el sector professional i les teves aspiracions
més ambicioses. No vols perdre més el temps i si la teva
relació no et satisfà, prens
distància.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
És temps de col·laborar més i
d'escoltar el parer dels altres.
Una persona del signe Lleó o
de característiques solars, s'interessa per tu i t'ho farà saber.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Desitges independència. Si
encara vius amb els pares o
en un pis compartit, vols establir-te pel teu compte i viure
sol. Algú de la família reclama
la teva ajuda.
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Fa un any...

Raquel González, campiona
d'Europa en 20km marxa
L'atleta mataronina Raquel González fa història proclamant-se campiona d'Europa amb la selecció espanyola de
20km marxa. La competició, celebrada a la localitat txeca
de Podebrady, va comptar amb el combinat espanyol com
a principal dominador de la prova. Malgrat que la guanyadora individual va ser la italiana Antonella Palmisano,
l'equip format per Raquel González i les seves companyes
es va mostrar intractable.
Fa 5 anys...

Mataró tornarà a acollir el cicle
de Cinema Lliure a la Platja
Del 29 de juny al 3 d'agost arriba la 6a edició de
Cinema Lliure a la Platja, la mostra gratuïta de
cinema independent que ja s'ha convertit en una
de les cites més esperades de l'estiu i que es fa a
Barcelona, Badalona, el Prat de Llobregat i la capital
del Maresme. A la platja del Varador es podrà veure
la producció catalana "El rei borni" el 15 de juliol i
"Ma vie de Courgette" (Suïssa, França) el 24 de juliol, dins la programació de Les Santes.
Fa 10 anys...

Mataró envia més de 26.000
llibres i material escolar a
Paraguai
L'associació cultural Llibre Viu va enviar dimecres a
Paraguai més de 600 caixes amb més de 26.000 llibres i material escolar amb destinació al municipi de San
Lorenzo, on es distribuirà per escoles i biblioteques la
Fundación San Sebastián. L'enviament ha estat possible
gràcies a les donacions de llibres que Llibre Viu rep al seu
espai d'intercanvi al barri de Rocafonda, local cedit per
l'Ajuntament de Mataró, i a la col·laboració de diverses
entitats de la ciutat i del mateix Ajuntament
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Anuncis
per
paraules

Inserta el teu
classificat online
AMISTATS

Reparatot: la seva reparació, al

Chica busca trabajo de limpi-

millor preu. 688 290 791

eza, cuidado de mayores o niños.

SEGLE XX1 Club d'Amistat

Mudanzas económicas Mares-

Con experiencia en cocina y plan-

Sopars, ball, excursions, vi-

me. 692 021 141

chado. Interna o externa. 697

atges, classes de ball. Camí

COMPRO comics, discos, ál-

921 758

Ral 613 Mataró. 688 290 791

bunes de fútbol, Playmobil,

Señorita busca empleo de

AG. SOL La teva parella en

Scalextric, Geyperman, Madel-

limpieza y cuidado de mayores.

15 dies. Camí ral 613. Mataró.

man, Muñecas, Tente, Rico,

688 290 791

Paya y antigüedades en general.

637 189 533

VARIS
MÉS MASSATGE Teràpies
Esportius Especials. 688 290
791 Mataró

679-736-491
COMPRAMOS libros, juguetes,
comics, cromos, antigüedades,
plumas, Discos, puros, objetos
religiosos. Restos pisos, casas.
Pago al momento. José Miguel.
679-736-491

TREBALL

Chica con experiencia busca
trabajo. Interna, externa o camarera. 632 375 080
Chica con experiencia busca
trabajo interna, externa o por
horas. 632 168 226
Falta quiromasajista. Mataró.
688 290 791
Señora se ofrece para trabajar Lunes a Viernes de 17:00-

Señora busca trabajo de lim-

7:00am y fines de semana con

pieza, cuidado de adultos y de

disponibilidad completa. 612

niños. Interna o por horas. 600

585 752

916 977

Chica con experiencia para
el cuidado de personas mayores,
niños y limpieza. 632 054 828

REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS, PINTURA
ECONÓMICO
670 -232 -977
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Temps de flors
a Mataró. Carrer
d'en Palau
Foto: Rosa Real
Font: Grup 'Foto de Mataró'
a Facebook.

L'ull mataroní

Acumulació
de deixalles al
carrer Gibraltar
Foto: Marcela Escudero
Font: Grup 'Fotos Denúncia
Mataró' a Facebook.
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Personal
Pol i Rafel Codina
Fer joies per llars

Gaudeix
de l'entrevista
en vídeo

Bernat López

118 anys d'història; d'arrelament a la ciutat, arriben al seu punt final. La Serralleria March, un
dels negocis més representatius de la Mataró
artesana i creativa, marxa de la ciutat. Can March
canvia Mataró per Argentona, després de no poder complir amb els requeriments tècnics que
l'Ajuntament fixa pels locals industrials. A Mataró
tothom coneix l'emblemàtic local i taller del Camí
Ral que la Serralleria March ha mantingut obert
des de fa més d'un segle. Pol Codina, besnét del
fundador del negoci, i Rafel Codina, el seu pare
i un dels grans impulsors de Can March, ens
obren les portes del seu taller per explicar-nos
com han viscut el trasllat. La ciutat perd un símbol i un referent de la forja de ferro a tot el país.
"Ja fa temps que alguns veïns nous de la zona
es van queixar pel fum i el soroll. Durant la pandèmia tot va anar a més i vam rebre algunes
visites per veure si la xemeneia complica amb

46

la normativa. Tot estava correcte, però el detonant va ser el soroll. És molt difícil que un taller
amb tants anys de vida compleixi amb totes les
normatives actuals. La llicència d'activitat que li
van concedir al meu pare era antiga, i posar-la
al dia suposa uns costos inviables d'assumir",
recalca Pol Codina, qui ara dirigeix el negoci.
"Al final, ens va arribar un informe tècnic amb
un conjunt de requeriments que ens donava un
marge de temps molt curt per posar-ho tot al
dia. Per qüestions de logística i tècniques vam
acabar decidint marxar del local", afegeix. En
Pol i en Rafel lamenten que les normatives "siguin tan estrictes", sobretot a les ciutats, i que
l'Ajuntament "no hi pugui fer massa res". "Des
de l'ens públic, com que nosaltres som dins de
l'àmbit privat, sembla que no hi ha manera d'ajudar a perfils com el nostre. A les ciutats, cada
cop desapareixerem més", apunten els Codina

ILURO | PERSONAL

amb resignació. Per en Rafel, sortir del Camí Ral
suposa tristor, ja que per ell, Can March és casa
seva; de tota la vida. "A Catalunya, tallers de forja
artística com el nostre n'hi ha molt pocs. Com
que fem projectes grans, tenim treballadors i dissenyem i executem les peces, tot es complica.
És com tenir una fàbrica i requerim d'una infraestructura difícil de tenir al centre d'una ciutat",
exposa Rafel Codina ■

'Joiers' de llars
Pare i fill defineixen com a "llàstima" el fet que
Mataró deixi perdre negocis com el seu. "Al final
es perd identitat de la ciutat, perquè som un
reducte molt específic. Jo sempre ho comparo
així: nosaltres som com joiers de llars. Fem
sabates a mida per les cases", valora en Pol
Codina. El seu pare, el Rafel, expressa amb
resignació el tracte diferencial que reben forjadors d'altres països, amb els quals es té relació
des de fa anys. "Nosaltres fem trobades amb
forjadors d'arreu i coneixem a professionals artesans d'altres països que es dediquen al nostre
sector. I ho he de dir: els cuiden molt més que
aquí. A Catalunya es passa de tot i això és trist",
apunta amb fermesa. "Seria diferent si fóssom
moltes empreses, però al final, de tallers com
aquest, n'hi ha quatre. A Argentona estan molt
contents amb la nostra arribada, ens han rebut
molt bé", afegeix Rafel Codina. Des que es va
anunciar la marxa de la Serralleria March cap
al carrer Aixernador número 27 d'Argentona,
les mostres de suport de mataronins i mataronines han estat constants. "Al final, la història
d'aquest local és la història de tota una família", valoren pare i fill. Als nostres entrevistats
encara els costa assimilar el fet que no s'hagi
pogut evitar la seva marxa de Mataró. "Sembla
que, o fas un museu i el pagues tu, o no hi ha
opció de mantenir el local. Nosaltres ja tenim
suficient feina perquè la flama d'aquest ofici
no s'apagui", reitera Pol Codina. Des de Can
March es va intentar proposar deixar obert el
local del Camí Ral com a indret de patrimoni
cultural mataroní i, a canvi, poder disposar d'una
cessió d'un local dins de la ciutat. Però no ha
estat possible. "A Mataró els locals són cars
i nosaltres no podem anar a qualsevol lloc.
Marxem d'un espai amb un pes i una personalitat històrica destacada i sap greu quedar-se
sense identitat", ens transmeten els Codina ■

Dominar
el ferro
En la nostra visita a la Serralleria March,
en Rafel ens va explicar quins elements
diferenciadors han permès que el negoci
s'hagi mantingut actiu des de fa quasi 120
anys. "El meu avi, en el temps d'en Puig i
Cadafalch, feia un estil de ferro. El meu
oncle, quan agafa el negoci, en fa un altre,
diferent del meu i de l'actual del meu fill.
Aquesta és la gràcia de Can March, que
mai hem tallat les ales a la generació jove
que pujava aprenent l'ofici", relata. Segons
Rafel Codina, la família sempre s'ha "transmès el coneixement", però donant marge
als joves "perquè volessin sols i introduïssin elements innovadors". La "gràcia" de
la feina de forjador és saber "dominar el
ferro com si fos un llapis". "Dins del gremi, sempre diem que amb el ferro pots fer
el que vulguis, però la gent es pensa que
només ens dediquem a doblegar el material. I no és cert. S'ha de saber la qualitat
del ferro, com s'ha d'escalfar, com s'ha de
soldar i tenir una sensibilitat artística i de
disseny per poder projectar el projecte i
executar-lo", ens explica en Rafel. "Amb un
simple llapis, un bon forjador ha de poder
dibuixar-li al client l'essència de la peça
que ens demana", sentència

■
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