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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Fem-nos el millor regal

Opinió:
Bernat López

El 2020 ha estat un any que quedarà marcat

No només per nosaltres mateixos, sinó per

en la història. Segurament no en som consci-

aquelles persones més vulnerables. No les

ents, però les generacions del futur sentiran
a parlar de la pandèmia del coronavirus com

posem en risc. Ho estem veient en aquesta
segona desescalada: cada relaxació de me-

un d'aquells episodis històrics que van canvi-

sures restrictives comporta un augment dels

ar el món. Gairebé ha passat un any des que

indicadors de perill. Necessitem gaudir i des-

aquest malson va començar i, tot i que ja som

connectar, sí. Però no oblidem que encara

més a prop d'arribar a la meta, la cursa d'obs-

som a la cursa. Que ens resten molts quilò-

tacles encara és viva. Ara arriba el Nadal. Un

metres per recórrer i que necessitem estar

moment que tothom espera amb candeletes

sans i forts. No oblidem que estem sortint

per tancar l'any, carregar bateries i posar el

d'una lesió molt greu, i que encara no estem

comptador a zero per tal d'afrontar els reptes

preparats per fer una marató. Caminem sen-

del futur. Qui no gaudeix obrint regals i com-

se fre, mirant al futur amb optimisme, però
sense accelerar en excés. Aquest Nadal ens
toca fer-nos el millor regal: el de la responsabilitat. Junts, ho aconseguirem. Bon Nadal
i bones festes Mataró! ■

partint moments d'afecte amb família i amics?
Tots hi estem d'acord: el Nadal té màgia. Però
aquest 2020 ens toca fer-nos el millor regal,
i alhora el més difícil. Siguem responsables.

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: EL CAMPAMENT
REIAL ÉS UNA BONA OPCIÓ PER SUBSTITUIR LA
CAVALCADA? SÍ (71.4%) | NO (28,6%)
CONFIEU EN LES VACUNES
CONTRA LA COVID-19? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

L'Ajuntament contracta 25 aturats

Impacte econòmic de la COVID-19

El consistori ha donat feina a 25 persones que es
trobaven en situació d'atur des del març o bé en risc
de caure en atur de llarga durada.

L'Ajuntament fa una nova modificació del pressupost
i mobilitza 6,6 milions d'euros dels comptes generals. L'impacte de la pandèmia ha estat d'11 milions.
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Notícies
ILURO | NOTICIES

Gran pas endavant per la línia R1 |

La R1 de Rodalies comença
a circular per la Sagrera

Mira el pas de
la línia R1 per
la Sagrera

Ciutat: Ángela Vázquez

La nova estació intermo-

distància, regionals i les lí-

dal de la Sagrera ha vist

nies L10, L4 i L9 de metro

l'interior de l'estació, sense parar, perquè les obres

com els trens del Maresme

de Barcelona. Els trens,

per acabar la infraestructu-

ja han començat a circu-

però, només circulen per

ra encara prossegueixen ■

lar pel seu interior. La del
Maresme és la primera línia que circula per la que
ha de ser la nova estació
de referència de Catalunya.
Recordem que a la Sagrera
hi convergiran trens d'alta velocitat, rodalies, llarga

El nou pont
del riu
Tordera

Es normalitza la circulació
Els usuaris de la línia R1 recuperen la normalitat en la
freqüència de trens, ja que en els últims mesos aquesta
s'havia reduït degut a les obres de construcció de les vies
d'accés a la Sagrera. Les millores en la R1 es completen
a l'altre extrem de la línia, ja que ha quedat reprès el
trànsit ferroviari entre Malgrat de Mar i Blanes, després
del deteriorament que va patir aquest sector a causa
del temporal Glòria. Cal recordar que des de fa onze
mesos tots els usuaris es van veure obligats a completar
aquest tram de forma alternativa per carretera.
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"Si tu no compres a
la teva ciutat, qui ho farà?"

NEM explica
els detalls de
la campanya

Ciutat: Ángela Vázquez

El comerç mataroní ha viscut
moments d'extrema dificultat
i els comerciants somien que
aquesta campanya de Nadal
serveixi per remuntar part de
les pèrdues. Per aquest motiu, Negoci Empresa Mataró
(NEM) ha posat en marxa una
campanya d'aposta pel producte de proximitat.
La campanya de NEM té
aquest eslògan: "Si tu no com-

El comerç mataroní ens necessita |

pres a la teva ciutat, qui ho

Sorteig de dues paneres

de Comunicació de l'enti-

farà?". Jordi Novo, president

Un altre element que for-

tat, n'explica els detalls. "És

de NEM, exposa els objectius

ma part de la campanya de

una campanya històrica a

de la iniciativa. "L'objectiu és

NEM és el sorteig de dues

Mataró. Volem reforçar l'es-

donar importància al comerç.

paneres amb més de 100

perit de Nadal. Les paneres

És el col·lectiu que ha patit

regals cadascuna, i valora-

compten amb articles d'ali-

més i els hi volem donar visibilitat", recalca.

des en 10.000 euros. Josep

mentació, roba, tecnologia

Maltas, cap de la Comissió

i llar", destaca Maltas ■

Crisi de seguretat: les nits a Mataró
es queden sense Policia Local
Ciutat: Ángela Vázquez

El passat cap de setmana, les

cartell adreçant els ciutadans

tensions entre la Policia Local

a recórrer als Mossos.

i l'Ajuntament van arribar al
seu punt més àlgid. La co-

Mesura de pressió?

missaria de la Policia Local de

Tot apunta que ens trobem

Mataró va romandre tancada

davant d'una mesura de pres-

durant el torn de nit, ja que

torns nocturns al·legant "una

sió dels cossos policials. Els
agents, a través del sindicat
SPL, han denunciat en múltiples ocasions que el servei

indisposició". A la porta de la

ordinari està infradotat, i que

comissaria s'hi va enganxar un

això els posa en perill ■

una majoria dels agents no
es van presentar a cobrir els

Conflicte Policia-Ajuntament |
7
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La gran
nevada
de 1962 a
Mataró

Foto antiga: la gran
nevada de 1962.
Foto: Joan Prims.
Foto actual: imatge
actual de Mataró.
Foto: Visit Mataró.

-7 graus
a la Gran
Fredorada
de 1956
Records: Bernat López

Ja fa 64 anys de l'onada de

que van succeir entre els

observatori oficial de tota la

fred més intensa de tot el se-

dies 1 i 22. A l'Estany Gento

península Ibèrica des que hi

gle XX i la més forta des del

(Pallars Jussà, 2.142 m), a l'ini-

ha registres instrumentals. A

gener de 1891 a Catalunya i a

ci de la fredorada, van re-

Mataró, l'estació meteoro-

la península Ibèrica. La Gran

gistrar-se -32 °C el 2 i 3 de

lògica situada a les Escoles

Fredorada de febrer de 1956

febrer de 1956, temperatura

Pies va registrar una mínima

va ser provocada per tres
onades de fred seguides

que representa el rècord ab-

de -7.4 graus, el 12 de febrer
de 1956 ■

solut mínim mesurat en un

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler
de la sèrie

Tot canvia per Jolene Dollar quan una jove de l'edat de la seva filla arriba a la productora on treballa |

Adult Material
Cinema i sèries: Bernat López

Tant la crítica com el públic britànic s'han rendit
davant l'aclamada minisèrie de 4 episodis de
Channel 4. Aquest fantàstic drama, tan necessari
com incòmode, remou consciències, denuncia
l'estigmatització que pateixen moltes dones per
dedicar-se al cinema per adults i aprofundeix
en repugnants i dolorosos falsos mites sobre
la indústria de cinema X. La plataforma digital
Filmin ha estrenat la sèrie a Espanya. Sens dubte, la recomanem.
Data d'estrena i plataforma
10 de novembre. Disponible a Filmin i HBO.

Sinopsi
La protagonista de la història és Hayley Burrows
- coneguda artísticament com Jolene Dollar - una
madura estrella de cinema X i mare de tres fills, que
combina des de fa anys la seva atzarosa professió
amb la vida familiar. No obstant això tot canvia quan
una jove de l'edat de la seva filla, acabada d'arribar a
la seva productora, és obligada a realitzar pràctiques
sexuals, per a les quals no estava preparada en el
seu primer dia de rodatge. És llavors quan Jolen,
remoguda per una situació molt similar viscuda per
ella en el passat, decideix abandonar la indústria, accepta una feina de cambrera i comença la seva particular croada contra el costat més fosc del gremi ■
9
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Reportatge
Sempre a punt
Arriba el Nadal, i amb ell les vacances. Hi ha feines, però, que mai
s'aturen. Visitem els Bombers de Mataró i parlem amb el sector sanitari
Text: Bernat López

E

l Nadal del 2020 serà recordat, per

Nadal amb diversió; amb temps lliure, re-

molts, com la festivitat de les limita-

gals i vacances. Però hi ha sectors laborals

cions. L'evolució de la pandèmia de
la Covid-19 així ho exigeix. Per gaudir del

essencials que sempre s'han de mantenir
actius; amb l'alerta posada. Aquest repor-

futur ens hem d'obligar a ser responsables

tatge és un reconeixement a dos d'aquests

en el present. Malgrat ser-ne conscients,
gairebé tothom trobarà a faltar les trobades familiars de grans dimensions o aque-

sectors: els bombers i els sanitaris. El Nadal

lles reunions d'amics que semblen no tenir

Però mai oblidem que tenim gent al darre-

final. La majoria de nosaltres relaciona el

re que hi és per, en cas de necessitar-ho,

ens serveix per gaudir; per desconnectar de
les dinàmiques accelerades del dia a dia...
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"Apagar un incendi,
atendre un accident
de trànsit o ajudar
un pacient en perill.
Aquest és el Nadal de
bombers i sanitaris"

Gaudeix del
reportatge
en vídeo
Els Bombers de Mataró, una pinya |

es del dia a dia... Però mai oblidem que tenim gent al darrere que hi és per, en cas de
necessitar-ho, brindar-nos la millor de les
ajudes. Aquesta filosofia, la de ser útils treballant en equip i ajudar, és el lema d'actuació
dels Bombers de Mataró. En la visita que els
vam fer, Juan Carlos Romero, cap del parc,
ens detallava com és viu el Nadal dins del
cos de bombers: "Intentem tenir les màximes comoditats possibles. Sempre que els
serveis ho permeten, intentem fer un dinar
comunitari amb la típica escudella". A vegades, però, els serveis obliguen els bombers a
aixecar-se de la taula. "Recordo molts anys
on he acabat menjant torrons i neules a casa
de desconeguts que ens ho regalen quan hi
anem a fer una actuació per festes", afegia
el cap de parc. Segons Juan Carlos Romero,
durant el Nadal els bombers s'enfronten a un
Per Nadal s'enfronten a un increment dels incendis |

"increment dels incendis a habitatges", normalment causats "per l'increment d'ús ➜
11
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ILURO | ReportATGE

Al parc, on tots treballen colze a colze, hi ha un sentiment d'unió |

d'aparells electrònics". "Com que les llars so-

Mentre la nostra conversa continuava, ve-

len estar plenes de gent, les actuacions es
compliquen una mica", reconeixia. A nivell

iem com un dels bombers veterans del parc

global, la pandèmia de la Covid-19 també

ruixa amb una galleda d'aigua els dos debu-

ha modificat certes rutines del cos. Les desinfeccions, el trasllat de malalts amb Covid
i els incendis a llar han passat al primer pla,

tants. "Benvinguts a bombers", crida en Xavi

mentre que les actuacions en accidents de
trànsit s'han vist reduïdes.

ternes amb els més novells estan vinculades

La il·lusió del debutant

Una pinya

Durant la nostra visita al parc de bombers de

seu primer Nadal de feina. "Estem encantats.

Xavi Valenzuela ja és considerat un veterà
pels companys, i ja té experiència en això
de menjar neules, escudelles i tortells estant de torn. "El meu germà va entrar com

L'ambient dels Bombers de Mataró és genial,

a bomber voluntari, i això em va fer co-

així que contens de celebrar les festes aquí.

mençar a preparar les oposicions", ens explicava. Segons ens comentava, "el rescat
de persones", sigui on sigui, "és una de les

Mataró vam conèixer en Roger Aranda i en
Josep Castellet, dos bombers que viuran el

Sabem que aquest any el tema de les reunions està molt limitat i el cert és que ens ho
passem bé treballant", ens deien tots dos. A
l'hora de descriure els plaers de fer de bomber, en Roger i en Josep ho tenen clar. Citen

surt del seu amagatall al sostre d'un camió i

Valenzuela, el nostre pròxim protagonista.
Acostumats a apagar el foc, les bromes ina l'aigua. Humor de bomber.

parts més gratificants d'aquesta feina". Xavi
Valenzuela creu que fer de bomber "és la
millor feina del món", i ho argumenta. "Al

el "valor de sentir-se útils" per la comunitat
i "la convivència" que es viu al parc amb els

parc hi ha un sentiment d'unió. Tots tre-

companys. "Ens passem moltes hores junts i

patlla. El company del costat sempre hi és,

això fa que la dinàmica d'equip es reforci molt.

tant per donar-te un cop de mà físicament

Es nota que hi ha serveis que surten perquè

com psicològicament. A qui no li agrada

hi ha aquest sentiment de grup", apuntaven.

sentir-se part d'un equip així?", recalcava ■

ballem colze a colze. Espatlla contra es-
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Al peu del canó

Segons l'infermera Mercè Meléndez, aquestes Festes seran diferents; també als centres hospitalaris |

L

està a les urgències; sempre al peu del

de contenció de la pandèmia refreden l'esperit càlid i de compartir moments, però és
un tràmit que hem de passar pel bé global. "A

canó. Ella, que sempre treballa els festius, es-

l'hospital tothom està molt cansat. Esperem

pera un Nadal "molt trist" a l'hospital. "Sempre

que les vacunes funcionin", reconeixia l'in-

intentem transmetre alegria i decorar una mica

fermera. Mentre la conversa avança, Mercè

les urgències, però si ja és un Nadal trist per

Meléndez va recordant com la primera onada

la gent del carrer, pels malalts encara ho serà
més", lamentava. Cal tenir present que ara, a
excepció dels terminals, els menors d'edat o

de pandèmia els va obligar a esprémer fins a
la darrera gota d'energia. "Tots estàvem esgotats, però alhora ningú volia estar a casa.

les persones amb discapacitat, a les urgències

Mai havia arribat tan aviat a treballar. Era com

no s'hi permet l'entrada de cap acompanyant.

si el cap et digués constantment: has de ser a

Si ens centrem en la tipologia de malalts que

l'hospital, ajudant", relatava. Emocionalment,

arriben a l'hospital per festes, el perfil de dia

infermeres, metges i tots els treballadors/es

tipus en un dia de Nadal sol ser aquest: "A

del sector sanitari han viscut mesos "molt

primera hora t'arriben tots els excessos de

solen venir pacients que tenen un infart. Per

durs". S'han vist forçats a "reaccionar el més
ràpid possible davant d'allò desconegut" i a
gestionar un "sentiment d'impotència enorme". La Mercè "mai havia tingut la sensació

Nadal en veiem bastants". Tal com explica

de treballar tan bé en equip" i reivindica el

la Mercè, aquestes Festes seran diferents;

paper de tothom: "sanitaris, equips de ne-

també als centres hospitalaris. Les mesures

teja i manteniment. Tots han salvat vides" ■

a Mercè Meléndez és infermera a l'Hospital de Mataró i fa més de 30 anys que

les festes nocturnes. Baralles, accidents o
intoxicacions. Després, una mica més tard,
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ILURO | Instants

Instants
La delícia del Nadal

Preparem el torró
amb en Claudi Uñó

Preparem el 25è torró
d'autor de la Pastisseria Uñó
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Ametlles, sal, whisky, xocolata i l'art de
Catherine Lorton s'uneixen en un sol element
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A

genda
Campament
Reial
El Campament Reial s'instal·
larà al Parc Central del 4 de
desembre al 5 de gener en una
carpa on els nens i nenes de
la ciutat podran lliurar la carta
amb els seus desitjos. L'activitat
consistirà en un recorregut per
l'univers dels Reis de Mataró,
en el qual les famílies veuran
personatges que participen cada any a la Cavalcada i diferents
sorpreses. En entrar a la carpa, els visitants es trobaran tres
grans bústies on podran dipositar la seva carta.
Des del 4 de desembre al 5 de gener
Parc Central | Entrada: gratuïta amb cita prèvia

CONCERTS I ESPECTACLES
EBRI KNIGHT

més concerts i tirada popular del
país, com ho demostren els més
de 170 concerts del seu anterior
disc Foc! (Maldito Digital, 2015),

Demaneu
cita
prèvia pel
Campament
Reial

NÚRIA GRAHAM

Sala Clap
Divendres 18 de desembre /
20h / entrada 12 euros

dos premis Enderrock al millor disc

Sala Clap
Dissabte 19 de desembre /
20h / entrada 12 euros

i cançó de folk i el seu lloc finalista

Amb tan sols 24 anys, la cantant

a millor directe del 2016 tant als

i compositora Núria Graham ha

Consolidat com un dels grups amb

Enderrock com els ARC.CIONS

aconseguit posicionar-se en

16
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l'escena nacional com una ar·
tista imprescindible del folk-pop
contemporani fet a casa. Amb
influències de Jeff Buckley i Sant
Vicent, la seva música combina
a la perfecció la força de la nova
escena osonense amb els aires
evocadors del folk irlandès.
ALBERT PLA
Sala Clap
Diumenge 20 de
desembre / 20h /
entrada 15 euros
Albert Pla ens proposa un viat·
ge íntim i molt personal, des de
la infància fins més enllà de la

Els Pastorets de Mataró
Els Pastorets de l'any de la Covid són un espectacle amb les
essències dels Pastorets de sempre, però completament
adaptat a l'actual situació sanitària, amb elements molt
diferents d'allò que està acostumat a veure el públic que
omple el teatre mataroní des de fa més de cent anys
Dissabte 26 de desembre / 19h
Diumenge 27 / 18h
Reviu una de
les últimes
Diumenge 3 de gener / 18h
edicions dels
Sala Cabanyes
Pastorets
Entrada: 18 euros

plor d'un cadell humà. Akela,

decideix que Baghera, la pan·

el llop, el troba i vol criar-lo se·

tera, faci de mestre al noi que

gons la llei de la jungla. Akela

han trobat al prat.

sepultura, per les sensacions, les
emocions i els sentiments que
ens produeix el fantasma que
viu en la nostra ment, alimentat
pels nostres pensaments, la por.
TEATRE
EL LLIBRE DE LA SELVA
Diumenge 20
Teatre Monumental
Entrada: 6 euros socis /
8 euros general
És de nit i a la jungla se sent el

Lume, espectacle
de circ de Nadal
Cronopis Espai De Circ a Mataró té el plaer de presen·
tar Lume, el nou espectacle de Circ de Nadal que un
any més arriba a la capital del Maresme. L'espectacle
parteix d'un recorregut de presa de consciència de
l'ésser humà, la metàfora de mirar-se al mirall i de
tractar els contraris.
19, 20, 25, 26 i 27 de desembre i 2 i 3 de gener.
Divendres i dissabtes a les 19h i diumenges a les 18h.
Reservar la teva entrada a entrades@cronopis.org
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ILURO | BON NADAL

Bon Nadal!
Salut, prosperitat i solidaritat
David Bote
Alcalde de Mataró
Aprofito aquest espai, en
primer lloc, per felicitar els

societat. Per a aquest núme-

el vostre comportament és

ro especial de Nadal m'heu

impulsors de la Revista Iluro
per la seva valentia i coratge
al començar un nou projecte empresarial periodístic en

demanat unes línies per felicitar les festes a tots els mataronins i mataronines, però

exemplar i us encoratjo a seguir així.

enguany el que faré serà una

túnel on s'han perdut moltes

uns moments complicats com

vides i que ha estat un dalta-

són els actuals, però quan la

crida a la contenció. Portem
molts mesos de restriccions

informació, les dades i les no-

i normes per evitar el contagi

prudents i fem cas de la nor-

tícies contrastades són més
importants que mai. Gràcies

de la Covid-19 i ara són dies

mativa sanitària per no perdre

especialment crítics perquè

més vides i perquè la vida eco-

per confiar en Mataró on cada

nòmica i social pugui tornar a

divendres podem trobar ara

haurem d'evitar les trobades amb tots els familiars i

aquest nou setmanari d'infor-

amistats que voldríem, però

mació local, sens dubte una

cal anteposar la salut per da-

renéixer. I al 2021 li demano
salut, prosperitat i solidaritat
perquè entre tots i totes ens

eina més que contribueix a la

vant de tot. Una vegada més,

puguem sortir d'aquesta pan-

salut democràtica de la nostra

com ja heu demostrat fins ara,

dèmia reforçats com a ciutat ■

Les notícies sobre les vacunes
mostren llum al final d'aquest

baix per a l'economia. Siguem
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Aquest 2021 seguirem
treballant per millorar la ciutat
Xesco Gomar
Portaveu Grup Municipal del PSC
Només queden uns dies per

l'any en què molts treba-

del nostre model produc-

finalitzar l'any 2020. Ha si-

lladors i treballadores de

tiu, amb l'objectiu de fer

gut un any realment difícil,

diferents sectors, públics i

de Mataró una millor ciu-

marcat per la crisi sanità-

tat per treballar i per viure.

Covid-19, i també per les

privats, i més de 300 persones voluntàries, van arriscar-se ells mateixos per
lluitar contra el virus i per

seves conseqüències eco-

poder garantir el confi-

Des del Grup Municipal

nòmiques, que han afectat

nament general de la po-

del PSC de Mataró volem

greument a molts negocis i

blació. Volem des d'aquí,

a moltes famílies a la nostra

enviar el nostre sincer reco-

desitjar un bon Nadal i un
feliç any 2021. Un nou any

ciutat. El confinament i les

neixement a totes aquestes

en el qual haurem de se-

posteriors restriccions de

persones.

mobilitat ens han impedit,

A Mataró, hem afrontat

guir combatent el virus de
la Covid-19 amb la matei-

en moltes ocasions, poder

aquest repte des de la unitat

xa responsabilitat i sentit

compartir amb amics i fa-

a la Taula de Reconstrucció

comú que han demostrat

miliars aquests moments

Social i Econòmica amb

tan durs.

mesures de xoc i amb po-

Aquest 2020 també ha sigut

lítiques de transformació

la gran majoria dels mataronins i mataronines fins a
aquest moment ■

ria sense precedents que
ha provocat el virus de la

Durant aquest 2021, seguirem treballant en la mateixa
direcció.
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Aquest Nadal, més que mai,
cuidem-nos els uns als altres
Sarai Martínez Vega
Portaveu del grup municipal d’En Comú Podem Mataró
Ja arriba el Nadal a Mataró.

és la de vetllar perquè l’única

Un Nadal diferent. Un Nadal

cosa que es contagiï aques-

ple d’amor per les perso-

tes festes siguin els somriu-

nes estimades, per les que
hi són i per les que ens han

res i els nervis dels infants

deixat aquest any 2020.

Reial

Central.

tradicionalment participaven a la Fira de Nadal.

També és un Nadal de res-

Fent feina des del Govern de

Aquest Nadal, més que mai,

ponsabilitat, per deferència i

la ciutat, la gent d’En Comú

cuidem-nos els uns als altres,

reconeixement a les profes-

Podem Mataró seguim com-

fem comunitat, fem ciutat.

sionals de la sanitat i a totes

promesos a treballar perquè

Fem de Mataró una ciutat on,

les persones que lluiten dia a

cap persona es quedi enre-

malgrat les distàncies socials

dia per superar aquesta crisi

re, perquè cap negoci hagi

i els confinaments, totes les

sanitària i també econòmica.

d’abaixar la persiana, per-

persones es puguin sentir

La nostra responsabilitat com

què ningú es quedi sense llar.

acompanyades i estimades.

a mataronins i mataronines

Us animem a fer les vostres

Bones festes i bon any nou! ■

quan visitin el Campament
del

Parc

compres nadalenques als
diferents comerços de la
ciutat, on podreu trobar-hi
alguns dels expositors que
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Bon Nadal i feliç any nou
Francesc Teixidó i Pont
Portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana - MES

En nom de tota la família

dolor que han patit tantes

reconstruir junts el nostre

d'Esquerra Republicana de

famílies, per les incerte-

futur, tenint molt presents

Mataró, us desitjo un Bon
Nadal i un Feliç Any Nou.

ses que encara planen so-

les grans desigualtats so-

bre el futur més proper i

cials i econòmiques que

Tots sabem que seran unes

també per l'imprescindible

aquests mesos de crisi han

festes diferents, marcades

responsabilitat individual

fet, encara, més evidents.

per les greus circumstàncies que estem vivint, pel

que se'ns demana a cadas-

Però sens dubte supera-

cun de nosaltres envers els

rem aquest repte i unint

nostres familiars, especial-

voluntats, construirem una

ment els més grans.
Però tot i així, com cada

societat millor.
En aquestes dates, espe-

any, la festa de Nadal ens

cialment, vull enviar una

ofereix un temps per a

forta abraçada a aquelles

la reflexió i també per la

famílies que han perdut al-

perspectiva. Una oportu-

gun ésser estimat i també

nitat per a pensar en un

tenir un record pels pre-

any 2020 molt difícil i so-

sos polítics, pels exiliats i

bretot, en tota la feina

per les seves famílies. Bon

que com a ciutat i com a

Nadal a tothom i que l'any

país se'ns presenta per a

nou ens porti a la Llibertat ■

Esquerra Republicana de Mataró us desitja unes

Bones Festes
Siguem responsables,
protegim i protegim-nos
22
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L'esperança d'un 2021 molt millor
Alfons Canela
Junts per Mataró

El final d’aquest 2020 ja
s’apropa i, inevitable-

funcionament i, en massa

o l’empresa, s’ha palesat la

casos, la supervivència del

ment, els anuncis, els es-

comerç, l’esport, la cultura,

tabliments comercials i la

l’economia, en fi, de tots

família, ens recorden que

aquells àmbits que depe-

s'acosta Nadal. Tanmateix

nen d’una interacció social

riquesa social i cívica de la
nostra ciutat.
Malauradament, també ha
quedat constatada la falta
de rumb i direcció del nos-

enguany, les nadales, les

pel seu desenvolupament.

tre Govern municipal. En

llums i colors, els regals i les

Malgrat tot, s’han constatat

aquest sentit, ens tocarà fer

vacances de final de l'any,

molts exemples de solida-

grans esforços per redre-

semblen un record llunyà

ritat i de valors cívics per

davant l’aclaparadora realitat en la qual estem im-

seguir creient en la nostra
ciutadania. A Mataró, des

çar el camí que volem per
Mataró, que ha de ser una

mersos des que, a principis

de la gran tasca que duen a

També hem de fer-nos me-

d’aquest any, un virus va

terme a l’Hospital, passant

reixedors de la nació lliure

afectar tots els aspectes del

per les desenes d’entitats

que ha de ser Catalunya. Ho

nostre dia a dia i, inexora-

que dia rere dia aporten

aconseguirem.

blement, de tots els àmbits

una tasca social inestima-

Que tingueu el millor Nadal

de la nostra ciutat, doncs el

ble, fins a les iniciatives

possible, ben a prop dels

distanciament social impo-

creatives que des d’àmbits

vostres i amb l’esperança

sat va capgirar totalment el

com la cultura, el comerç

d’un 2021 molt millor ■

ciutat per viure i treballar-hi.
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Felices Fiestas - Bones Festes
Cristina Sancho
Grupo Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía Mataró

El 2020 ha sido un año lleno

el mundo en definitiva.

de enseñanzas y nuevos retos

Desde Ciudadanos hemos

individuales, tanto familiares
como sociales, que hemos ido

trabajado durante este año
2020 en arrimar el hombro

enfrentando y superando con

junto al gobierno y el resto de

recomendaciones de las autoridades sanitarias, actuan-

sacrificio y esfuerzo. Más que

la oposición para luchar con-

do con prudencia. Deseamos

nunca hemos podido com-

juntamente ante esta crisis

que el próximo año podamos

probar y tomar conciencia

sanitaria, económica y social

reencontrarnos todos en nu-

que nuestro comportamiento

provocada por el COVID-19.

estras fiestas y celebraciones

y responsabilidad individu-

locales y nos compromete-

al afecta directamente a la

Hemos centrado nuestros
esfuerzos en los ámbitos

vida y la salud de los demás.

económicos, de seguridad

que el año 2021 sea un año

Hemos cambiado nuestra for-

y de integración social.

ma de relacionarnos, de pro-

Desde
nuestro
Grupo
Municipal os animamos a
seguir siendo responsables

de prosperidad para todos
los ciudadanos de Mataró.
FELICES FIESTAS – BONES

tegernos, de comunicarnos,
de divertirnos, de entender

en estos últimos meses de
pandemia y celebrar estas
Navidades atendiendo a las

mos a seguir trabajando para

FESTES

■
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Mataró 2020: pandèmia,
reconstrucció i mirada optimista
Miguel Guillén Burguillos
Director de la Fundació Unió de Cooperadors
		

de Mataró i professor del TecnoCampus

Acomiadem 2020, l'any de
la Covid-19, que ha canvi-

molts milions d'euros.

d'alimentació i subministres

Deia Mafalda que "com sem-

at de dalt a baix les nostres

pre, allò urgent no deixa temps

bàsics, atenció psicològica,
cultura, etc. Les competèn-

vides. Mataró també ha pa-

per allò important". La política

cies municipals són limita-

tit els estralls de la pandè-

apareix com a eina imprescin-

des, però hem d'exigir un bon

mia i l'Ajuntament ha hagut

dible: tothom, singularment

funcionament a l'administra-

d'aplicar diferents mesures

aquells que reneguen d'ella,

i modificar dues vegades el

han exigit una resposta de les

ció més propera, també en
la cooperació amb la resta.

seu pressupost, mobilitzant

administracions públiques a la

El govern de coalició d'es-

16 milions d'euros. També

crisi. A Mataró, govern, oposi-

querres d'Espanya ha portat

s'han hagut d'augmentar in-

ció i agents socials han creat

a terme una mobilització de

gressos, perquè no ens enga-

la Taula per a la Reconstrucció

recursos públics sense pre-

nyem: cal fer-ho per mantenir

cedents, però no serà fàcil. I

uns serveis públics de qua-

Social i Econòmica, establint
unes prioritats centrades en

litat i redistribuir la riquesa.

el suport a treballadors, au-

i la mort, que encara duraran,

I no podem deixar d'exigir a
la Generalitat que pagui allò

tònoms i empreses, habitat-

tenim motius per ser mode-

ge, atenció a persones amb

radament optimistes. Ens en

que deu a Mataró, que són

dependència,

sortirem ■

cobertura

malgrat el patiment, el dolor
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Homenatge
Ricard Jordà
Pintor i artista

Als anys 70 hi va haver a la

tasca, doncs, ens hi reuníem

nostra ciutat una gloriosa

cada nit per, entre trago i tra-

Moisès Villelia, Juanjo
Cardenal, Yago Vilamanyà

època a nivell cultural-cre-

go, posar les idees a lloc per

i alguns d'altres que juga-

atiu que malauradament no

tal de fer-les realitat. Fruit

ven a fet i amagar amb el

s'ha tornat a viure. La gent

d'aquestes trobades comen-

seu cervell.

que treballàvem amb art ens

cen a sorgir al carrer especta-

Avui tenim afortunadament

trobàvem dia sí i dia també.

cles de tot tipus d'art: dansa,

personatges com Carme i

Era tot molt fàcil. La relació,

teatre, exposicions i trobades

Lluís Bassat, que amb la

el concepte d'amistat i l'inexistent egoisme produïen
el miracle més gratificant i

literàries com 'Literforma',

Fundació Bassat porten l'art

dirigides per Manel Patricio

mataroní i català arreu del

'Patri', Víctor Polanco i Carles

món. Sorpreses molt gra-

positiu per mantenir l'estí-

tificants com Care Santos

treballador de l'art necessi-

Martibràs...
No tinc espai per poder explicar el que va representar

ta. Sense forçar-ho es van

aquella època, però no seria

sen la cultura a Mataró. La

crear grups de treball, amb

just si no cités alguns noms
que varen fer de Mataró un

Revista Iluro m'ha demanat

la complicitat de les institucions municipals, i es feien

punt de referència al nostre

exposicions al carrer (carrer
Sant Pere Més Alt). Teníem

país malgrat el context que
ens tocava viure. Els culpa-

un punt de reunió emble-

bles d'aquella explosió de

no tan llunyana. Que cadas-

màtic: 'El Carril', tasca-bar

creativitat foren: Lluís Terri,

cun dels lectors tregui les

gestionada per l'irrepetible

seves pròpies conclusions.

Pere Màrtir Viada, gran pin-

Josep Tur, Frediani, Maria
Vinyes, Ventura Ametller,

tor i millor amic. En aquesta

Nico del Rio, Pep Novellas,

Una abraçada ■

mul i el nivell creatiu que tot

o galeries privades com
la Destil·leria que impul-

que, per Nadal, comenti la
situació cultural de Mataró
a dia d'avui. Jo he preferit
parlar d'una època daurada

Bon Nadal i Bones Festes.
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Solitud: cara i creu
de la mateixa moneda
Silvia Estruch Boix
Psicoterapeuta del Centre de Teràpia Breu Estratègica del Maresme
Immersos en el remolí de

en canvi , sentir-se aban-

no sabrem estar amb els

la tecnologia, la hiperso-

donada, podent arribar a

altres. I a la inversa. Es una

cialització de les xarxes

la desesperació. I una altra

constant oscil·lació que ens

socials i la hiperconnec-

persona, pot estar abso-

porta a cultivar-nos a nos-

tivitat, ens sobta un esde-

lutament sola i, en canvi,

altres mateixos, des de tots

veniment que no podem

no sentir-ho així, sinó viu-

els punts de vista: la intel·

controlar ni entendre: la

re l'equivalent a un viatge
místic, aïllant-se voluntà-

ligència, la capacitat de co-

solitud. I és que es tracta
d'un fenomen del tot ambi-

riament per prendre dis-

capacitat afectiva, fins i tot

valent, que ens pot enfons-

tància. Sentir-se sol és el
que fa la diferència, no el
fet d'estar-ho.

l'estètica. I es desenvolupa

Des de la perspectiva de la

buscada, com dues cares

al contrari, ens pot elevar a

Teràpia Breu Estratègica,

de la mateixa moneda, que

un cim intel·lectual i d'au-

l'objectiu és aprendre a

no poden existir una sense

toconeixement, que mai

gestionar la solitud, no no-

l'altra. Perquè la felicitat

haguéssim pogut somiar.

més des de la part cogniti-

no és l'absència del dolor,

I és que la solitud no és

va, sinó des de les emoci-

sinó l'aprendre a conviu-

un fenomen ordinari. No

ons i sensacions. Per tant,

re amb l'alternança de les

podem evitar-la perquè

la solitud no és patològica

sensacions, que ens per-

depèn de la nostra interpretació de la realitat. La
persona que la pateix pot

ni dolenta, sinó un flux continu entre saber estar sol i

meten descobrir el millor
del nostre ésser. Que tin-

saber estar amb els altres.

gueu Bon Nadal i passeu

estar rodejada de gent i,

Si no aprenem a estar sols,

Bones Festes

ar en la més trista realitat al
sentir que estem sols i no
existim per al món, o ben

municar, la forma física, la

en un contínuum entre la
solitud patida i la solitud

■
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Any 20 - Covid 19.
Qui n'és el guanyador?
Joan Masriera
Director Esportiu del CN Mataró
Any 20 - Covid 19. Qui n'és el

molt per sobre de la reducció

Finalment, del paper que hi

guanyador? Sens dubte, el 19

de despeses, ja que moltes

jugui l'àrbitre (administracions)

guanya al 20. I probablement,

d'aquestes són de caràcter

per molta més diferència de
la que assenyalaria un hipotètic marcador amb aquests

estructural. De cara al 2021,

en dependrà el resultat final
de l'encontre. En aquest cas,

la segona part del partit, més

les ajudes són imprescindi-

la consegüent pròrroga, se'ns

bles i de justícia. No donar-ne,

guarismes. Pels clubs i entitats

presenten d'entrada amb
un marcador força advers.

probablement portaria a un

que gestionem instal·lacions
pròpies, aquest 2020 ha es-

L'esforç de l'equip (directius,

d'èxit actual (esport per a tot-

treballadors i esportistes) per

hom d'una banda, i esport de

tat devastador. La reducció

aconseguir la remuntada, no

d'ingressos a partir del mes de

defallirà. El suport dels nostres

competició, des de la base a
l'alt nivell, de l'altra) dels es-

març en relació als anys anteri-

afeccionats (socis) ens acostarà encara més a l'objectiu.

esportives sense ànim de lucre

ors ha estat molt significativa;

trist final del model esportiu

ports d'aigua a casa nostra.
Que tingueu un millor 2021! ■
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És l'hora de l'educació
i la millora de competències
Josep Lluís Checa
Director General del TecnoCampus
Aquests temps que ens ha

darrera instància la nostra

digital. Finalment, i de ma-

tocat viure, històrics, sens

màxima salvaguarda, com

nera més propera, el Pla de

dubte, de ben segur ens
han fet pensar en molts

queda demostrat de mane-

Recuperació, Transformació

ra colpidora. Òbviament, ci-

i Resiliència d'Espanya mar-

àmbits de la nostra socie-

ència i innovació han d'anar

ca com una de les deu pa-

tat, i com molts d'ells esde-

en comunió per aconseguir

lanques tractores l'edu-

venen poc importants quan

el seu màxim efecte en la

cació, el coneixement, la

la vida de les persones està

societat, en tots nosaltres,

formació continua i el des-

en perill. És qüestió de pri-

envolupament de capaci-

tra economia i model pro-

i en els que han de venir,
també.
El marc de referència per

ductiu son posats al màxim

poder saltar endavant ve

percentual de fons rebrà.
En aquest marc és on ens

d'estrès, hom pot pensar

fixat per molts referents

mourem. Res serà possible

que l'educació i l'adquisició de noves competènci-

formals. El ja conegut ins-

sense gent amb coneixe-

trument Next Generation

ments i capacitat d'innovar

es personals i professionals

EU ens apunta com clau

deixa de ser rellevant. Ans

el reciclatge i la formació

i emprendre. Tot un repte
per a aquells que podrem

al contrari, és ara quan tot

professional. Però també

incidir en el futur a través de

sembla trontollar que hem

l'Agenda de Capacitats

la formació de les persones

de creure més en les per-

Europea fixà la necessitat

sones i en la seva capacitat

d'una revolució de les com-

i el seu desenvolupament
com a ciutadans. Aprofito

d'incidir en tots nosaltres a

petències per garantir que

també per desitjar-vos Bon

través de l'educació i la ci-

les persones prosperen en

Nadal i unes Bones Festes.

ència. De fet, aquesta és en

les transicions ecològica i

Salut i encerts

oritats. A més, quan la nos-

tats, i és la que més dotació

■
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De Mataró al món
CASABLANCA
Nom: Sara Lahkime Cepeda
Any de naixement: 1992

concretament a Casablanca,
i m'hi he pogut desplaçar per
passar el Nadal amb ells.
Casablanca és la ciutat més
moderna del Marroc. Hi ha
platja, la segona mesquita

Sóc de Cirera, tot i que ara
mateix visc a Castelldefels.
M'he dedicat al món del
turisme. Gràcies a la meva
feina he pogut viatjar molt.

hostessa de vol a l'aeroport

més gran del món i molts ra-

del Prat. Viatjar és el millor
regal.

cons per descobrir. No estem
lluny de Rabat, Marrakech o
Chefchaouen. Us recomano

Quins són els teus
plans de Nadal?

un plat tradicional del Marroc

Quasi bé cada dia agafava
un avió. He treballat com a

Tinc família a l'estranger,

el tajine de pollastre ■

MADRID

per viure un Nadal alternatiu:

treballaré

alguns

dies.

Em quedaré per Madrid,
tal com està la situació és

Nom: Epi Rodríguez Arias
Any de naixement: 1993

millor no moure's gaire. La
família la tinc repartida entre Espanya i Veneçuela, i

Jo vaig néixer a València.

Rocafonda, però ara ja no

em fa molta tristesa que no

Parlo d'una ciutat que està al

visc a Mataró. Fa un any que

ens puguem veure tots. Us

nord de Veneçuela, a 150km

sóc a Madrid.

puc recomanar dos plats

de Caracas. Vaig marxar

que s'acostumen a preparar a Veneçuela per Nadal:

de la situació de pobresa

Quins són els teus
plans de Nadal?

que s'hi viu. Vaig arribar a

Doncs la veritat és que

gra

del país fa molt, per culpa

el pa de pernil i la torta ne■
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El Nanotargeting
té un potencial enorme |

Dinàmics

Aurora Conill
presenta la
tecnologia
revolucionària

Partícules d'or per tractar el càncer
Dinàmics: Bernat López

Tractar el càncer tenint mà-

xoca amb l'or arrenca elec-

d'investigació en la lluita

xima cura de l'organisme i

trons del mineral i augmen-

contra el càncer són espe-

gràcies a nanopartícules d'or.

ta l'impacte de la radiació.

rançadores; i l'executada per

Aquesta és la revolucionà-

"Amb un sol fàrmac pots

Nanotargeting té un poten-

ria tecnologia descoberta

aconseguir dues coses: re-

cial enorme. La base és uti-

per Nanotargeting, start-up

duir la toxicitat que provoca

litzar partícules d'or un milió

amb seu al TecnoCampus

la quimioteràpia dins de l'or-

de vegades més petites que

de Mataró. L'or és un mate-

ganisme i augmentar l'efecte

un mil·límetre com a vehicle

rial biocompatible, fet que

de la radioteràpia", assegura

per transportar fàrmacs di-

permet utilitzar-lo en teixits

Aurora Conill, cap de projec-

rectament als tumors sense

humans sense causar danys

tes de Nanotargeting. Quan

afectar la resta d'òrgans o

perillosos per la salut. L'altre

ho escoltes, pot semblar ci-

de teixits.

gran avantatge de l'or és que

ència ficció, però la realitat

pot generar un efecte mul-

és que la ciència ha avançat

La toxicitat dels tractaments

tiplicador de la radioteràpia.

de forma exponencial en els

El Cisplatino és un fàrmac

Com? Doncs quan la radiació

últims anys. Les noves línies

utilitzat amb molta assiduïtat

32
DINÀMICS V1.indd 32

14/12/2020 13:49:58

Amb un sol
fàrmac pots
aconseguir dues
coses: reduir
la toxicitat
que provoca la
quimioteràpia
i augmentar
l'efecte de la
radioteràpia

en quimioteràpia per tractar
diversos tipus de càncer. Es
tracta d'un medicament que
mata les cèl·lules canceroses,
però també les sanes. Això
provoca que el Cisplatino
tingui greus conseqüències de toxicitat en els pacients, sobretot en les partícules petites que es filtren
als ronyons. Amb la unió del
medicament i les partícules d'or, aquest augmenta
de mida, i això impedeix
aquest filtratge cap al ronyó. A més, gràcies a aquest

Tractar el càncer gràcies a nanoparticules d'or |

decidir apostar pel projecte.

només s'allibera quan entra

els va començar el doctor
Joan Comenge a l'Institut
Català de Nanotecnologia

en contacte amb una cèl·lula

fa 13 anys, el 2007. Els pri-

alitat aprovada pels protocols

tumoral.

mers resultats obtinguts

farmacèutics en tres o quatre
anys. De moment, han pogut

13 anys d'estudi

van ser esperançadors, i és
per això que Nanonica, una

Els estudis per desenvolu-

empresa suïssa que està al

al laboratori com a escala in-

par aquesta nanotecnologia

darrere de Nanotargeting, va

dustrial ■

sistema, el fàrmac resultant

L'esperança és que aquest
tractament pugui ser una re-

demostrar que funciona tant
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Els CAP s'han de reforçar |

Salut

Homenatge
als sanitaris
del CSdM

Enfortir l'atenció primària:
l'assignatura pendent
Salut: Bernat López

La Junta de Portaveus de

destapat i ha posat sobre la

municipals de l'Ajuntament

l'Ajuntament va presentar i

taula les greus conseqüènci-

de Mataró han adoptat un

aprovar per unanimitat una

es d'haver retallat i privatit-

Declaració institucional, pre-

zat el sistema sanitari públic,

seguit d'acords que traslladaran al Govern de la

sentada per tots els grups mu-

especialment a l'atenció pri-

Generalitat. Revertir les re-

nicipals, per enfortir l'Atenció

mària. La Conselleria de Salut

tallades 2011-2014; l'obertura

Primària de Salut i convertir-la

ha presentat recentment un

dels CAP tancats; la millora

en el cor del Sistema Sanitari

"Pla d'enfortiment de l'atenció

Públic de Catalunya. Les retallades dels últims anys del
Govern de la Generalitat ha

primària" segons el qual dedicarà uns 300 milions d'euros a millores tecnològiques

de les mesures de protecció del personal; recuperar
les visites presencials i les

provocat greus deficiències

i augment de personal d'aquí

medicina/infermeria refe-

en tots els nivells assistencials.

fins al 2022, inversió insufici-

rents; establir mecanismes

Recordem que Convergència

ent per recuperar la fortalesa

de participació ciutadana

i Unió va disminuir el pressu-

anterior.

en la gestió dels CAP; do-

post sanitari en més de 1.500
milions d'euros. Ara, la crisi
sanitària de la COVID-19 ha

visites pels professionals de

tar l'atenció primària amb
Les peticions
En aquest sentit, els grups

el 25% del pressupost de
Salut ■
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Què menjar al Nadal
per cuidar la salut?

Un
nutricionista
t'ho explica

Salut: Bernat López

Tots els anys ens fem el

la mateixa manera, eliminar

mateix propòsit, no pujar

el greix visible de la carn i

ni un gram de pes per Nadal,

apostar pel peix en els àpats

però ho solem desestimar

festius també us pot ajudar

durant el primer sopar de

a mantenir la línia.

festes. Aquí us presentem
un seguit de recomanaci-

Planificació prèvia

ons. La primera és mantenir

Un altre dels consells és pla-

els horaris d'àpats i fraccio-

nificar els menús dels dies

nar la ingesta en cinc preses, apostant per aliments
lleugers. Reduir la ingesta

previs i posteriors al Nadal,

d'alcohol és de vital im-

sible per festes. Dotar les

extremadament calòrics

portància, i economitzar la

verdures i la fruita d'un pa-

són les altres recomanaci-

compra de dolços per evitar

per protagonista, apostar

ons per començar el 2021

excedents que es mante-

pels làctics desnatats, fer

amb el mateix pes que l'any

nen molts dies a casa. De

exercici i evitar els aperitius

anterior ■

per compensar la superior

Acabar el Nadal amb el mateix
pes. Com ho fem? |

ingesta de calories previ-
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Llar
Arbre de Nadal natural o artificial?
Llar: api.cat

Decideixis el que decideixis,
recorda gaudir amb la decoració nadalenca.

o artificial. En primer lloc, ens

rebutgen, els arbres natu-

centrarem en els arbres natu-

rals no contaminen, degut

rals, els quals són, malgrat les

a que poden utilitzar-se per

creences més esteses, més

compost. La producció d’ar-

Els arbres naturals
són més sostenibles

sostenibles que els artificials.

bres naturals es tradueix en

A continuació et donem algu-

múltiples beneficis mediam-

L’arbre de Nadal és un dels
seus indiscutibles protago-

nes de les raons. Hi ha planta-

bientals: absorbeixen el diòxid de carboni, produeixen

nistes. És per això, que val la
pena pensar una mica sobre

de forma específica al Nadal.
No es fan malbé boscos ni

oxigen, milloren l’estabilitat

si és millor comprar-natural

zones naturals. Quan es

on viuen altres espècies i fins

cions controlades i destinades

del sòl, generen ecosistemes
i tot realcen l’aspecte estètic del paisatge. La fabricació d’arbres artificials, per
contra, consumeix energia i
contamina.
És cert que els naturals, en general, resulten una mica més
cars que els artificials, però, no
estem parlant de diferències
destacables ■
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Com fer una bola de neu, pas a pas
Llar: api.cat

Segur que quan eres petit/a
tenies alguna bola de neu a
casa. Recordes com li donaves la volta per observar com anaven caient els
flocs de neu? Recuperar
aquesta màgia és fàcil, ràpid i barat amb aquest DIY.
Materials que necessitaràs:
Pot de vidre
Un avet en miniatura
Figura d’un cérvol o un
altre animal hivernal
Purpurina, aigua
Cinta de tela o washi
tape per decorar la tapa
del pot.Cola extraforta i
resistent a l’aigua
Com muntar la bola de neu,
pas a pas
1. El primer i fonamental és
que el pot estigui ben net
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i sec. Una vegada el tin-

cola de les figures, agafa

figures enganxades i en-

guis preparat, obre’l i enganxa la figura de l’avet a
la cara interior de la tapa.

el pot de vidre i el pot de

roscar-la al pot. Si has cal-

purpurina. Tira abundant

culat bé, no hauria de so-

purpurina dins el pot, la

bresortir aigua al posar-la.

Si a part de l’arbre tens una

mesura no és mai exacta,

Assegura’t que estigui ben

altra figura, com per exem-

depèn de quanta en vols

tancat i una vegada ho tin-

ple el cérvol, enganxa-les

veure surant a la teva bola

guis, belluga-ho perquè

a una distància prudent.

de neu. Una vegada hagis

L’objectiu és que es vegin

tirat la purpurina, omple el

la purpurina es barregi bé
amb l’aigua.

ambdues, però que et per-

pot d’aigua però deixant un

4. Per acabar, enganxa la

metin tancar perfectament

cinta de tela o el washi tape

el pot.

marge per a poder tancar
la tapa.

2. Mentre deixes assecar la

3. Ara agafa la tapa amb les

corar-la

al voltant de la tapa per de■
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Un arbre de Nadal de porcellana i lluminós
Llar: api.cat

Potser ja has decorat la teva
casa o potser, com a moltes

el paper vegetal. Sota aquest

persones, ho faràs a última

locada la plantilla, per tenir

hora. En qualsevol cas, mai
està de més tenir idees noves

una referència de la mesura
que necessites. Una vegada

i que puguis fer tu mateix/a.

l’argila està ben estesa, se li

paper vegetal ha d’estar col·

col·loca la plantilla damunt
Materials necessaris:
Una plantilla de cartolina en

per tallar la massa a mesura.

forma de con, paper vegetal,

llada, ja la pots muntar amb la

un cúter petit, un motlle o ta-

forma de con. Les vores que

llador petit amb forma d’estrella, un corró, argila blanca

s’ajunten, s’uniran entre si amb

per modelar, 4 mini espelmes

muntat i l’argila encara fres-

de LED, cola blanca.

ca, arriba el pas més difícil:

El primer pas consisteix en fer
S‘agafa l’argila i amb l’ajuda

utilitzar els motlles amb forma d’estel per fer els forats.
La dificultat resideix que cal

del corró es va aplanant sobre

fer una lleugera pressió per

la plantilla en forma de con.

Una vegada tens la massa ta-

la cola blanca. Amb el con

foradar amb els motlles, i corres el risc de deformar el con.
Ara només has de deixar assecar l’argila ■
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El teu Nadal amb llums
Llar: api.cat

Una de les coses més boniques que té el Nadal és, sens
dubte, la decoració de la casa.
I té tantes possibilitats, com
els gustos particulars de cadascú. Hi ha qui adora la decoració més tradicional, qui prefereix fer-la a mà, qui sempre
posa el mateix i qui cada any
es gasta diners per renovar
els accessoris.
Il·lumina el rebedor
El rebedor és el primer que

especialment ben decorat,
en el qual et sents còmoda

que són petites llums engan-

veus quan arribes a casa després d’un dur dia de feina.

o bé, on seus a llegir. Hi ha gar-

un cable o una corda molt fina.

Decorar-lo amb garlandes llu-

landes lluminoses que pen-

És a dir, que el cable amb prou

minoses t’alegrarà la tornada

gen com si fos una cortina,

feines s’aprecia en compara-

a casa a tu, i farà somriure als

en vertical, ideals per posar

ció a les garlandes lluminoses

teus convidats.

a les parets.

normals. A més, algunes fun-

Racons amb encant

cessari endollar-les, per la qual

Potser tens una espècie

Detalls lluminosos
amb fairy lights

de racó favorit a casa teva,

Hi ha un tipus de garlandes

gerros o enrotllar-les en altres

un espai que t’ha quedat

conegudes com a ‘fairy lights’

objectes decoratius ■

xades al llarg del que sembla

cionen amb piles i no és necosa les pots col·locar dins de
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Anuncis
per
paraules
TREBALL

Inserta el teu
classificat online

Señora con experiencia y re-

Obras reformas instalacio-

ferencias se ofrece para cuidar

nes electricidad fontaneria gas

Señora boliviana se ofrece

mayores. Horarios a convenir.

para cuidar mayores, niños

632 087 887

baños cocinas economico 670

y limpieza. Interna.

IMMOBILIARIA

612 510 347
Señora

busca

232 977

trabajo.

Interna, externa o fines de
semana. 631 911 351
Señora española se ofrece
para acompañar a personas
mayores. 679 183 180
Señora con experiencia,

Reparatot, reparacions i reformes. 688 290 791 Mataró.

Es traspasa botiga de men-

Mudanzas,montaje, desmon-

jar cuinat (per jubilació), a ple

taje de muebles.Presupuesto

rendiment. Cartera de clients
amplia. Tel. 643 779 743 (Joan)

AMISTATS

sin compromiso 698 645 233
whastapp - www.totmudanzas.com

referencias y disponibilidad

Segle XXI Mataró Agencia ma-

NECROLOGIQUES

completa, noches y fines de

trimonial i club d'amistat desde

semana se ofrece para cuidar

1995. Coneix gent i passa-ho bé.

13 de desembre

mayores. 622 609 263

688 290 791

Chica busco trabajo para
cuidado personas mayores y
limpieza hogar, disponibilidad
inmediata 632 689 031
Se precisa carnicera con experiencia para supermercado
en badalona interesadas
933 977 350
Instalamos, financiamos y ponemos en marcha su agencia
matrimonial 688 290 791
Soldador con mucha experiencia en eléctrica, mig y tig.
631 957 282
Electricista con experiencia. 631 957 282
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Eva Rovira Novell 84
Mercè Hugas Torrent 86

VARIS
Compro

Jaume Mas Torrellas 86

Honorino Montes García 92
antiguedades:

muñecas, scalextrics, geyperman madelman tebeos comics
objetos religiosos y militares
puros plumas licores libros y
mucho más pago inmediato
627 937 101
Compramos comics, álbumes

Antonia Valencia Cabrera 70
Joan Morell Lorente 76
Quimeta Fontseca Llosas 95
Maria Rosa Torres
Domènech 80
Joan Auladell Agulló 89
Carme Expósito Rodríguez
101

de fútbol, Playmobil, Scalextrix,
Geyperman, Madelman, muñecas, Tente, Rico, Paya y antigüedades en general. 679 736 491
cabrejunqueras.cat
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Personal
Josep Fadó

Una veu valenta

Josep Fadó ens
felicita el Nadal
cantant

Bernat López

Entrar a l'estudi de Josep Fadó és viure en un
univers de tota una vida dedicada a la música
i al teatre. Sobre el piano hi regna una fotografia de l'Escolania de Santa Anna, allà on, sense
saber-ho, en Josep va assolir els coneixements
tècnics i vocals decisius per ser avui qui és: un
dels tenors de referència del Liceu. Tenir els
orígens presents sempre és bo per tocar de
peus a terra, reflexió que Fadó comparteix. Ell
es defineix com "una persona normal" que, un
dia, "va decidir tirar-se a l'arena". En Josep va
entrar professionalment tard al món de l'òpera i
la interpretació. Tenia 34 anys i en feia molts que

treballava al sector de la banca. Fa dues dècades,
una trucada ho va canviar tot. "Recordo perfectament aquelles paraules. Em van dir: estudia
aquest tros de El Trobador i el vens a cantar",
detalla el nostre protagonista. Posteriorment,
aquella veu telefònica el va contractar per debutar a Sabadell amb el paper de Manrico, a
'Il torvatore' de Verdi. D'això ja en fa 20 anys, i
després de 300 funcions al Liceu i una inacabable llista d'experiències professionals arreu
del món, la veu més potent de Mataró recorda
com va començar el seu camí. "Sempre he tingut
un entorn favorable cap a la cultura. El meu avi

Josep Fadó,
un clàssic del Liceu |
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tocava a la banda municipal i el pare feia teatre",
rememora. Aquest vincle familiar, sumat a la
influència de l'ideòleg de l'Escolania de Santa
Anna, en Josep Maria Vidal Roig, van guiar el
tenor cap al món de la interpretació. "Amb 8
anys ja feia els Pastorets a la Sala Cabanyes",
afegeix en Josep. Ara, ja consagrat en un gran
escenari com el Liceu, Fadó aprecia el fet de
sentir-se "valorat pel públic". "El Liceu el considero casa meva. Sento un gran respecte del
públic. Em consideren de la casa i ja em coneixen, després de tant de temps", celebra. Tornar
a actuar al Gran Teatre és una d'aquelles coses
que més il·lusió li farà al tenor mataroní. Estem
segurs que el públic també ho agrairà, perquè
sentir cantar en Josep és com traslladar-se
davant les cataractes Victòria. La potència de
la seva veu imposa, igual que l'etern i enèrgic
curs d'aigua de les cascades ■

Un any per aprendre
Com a referent de la música i la cultura a
Mataró, preguntem a en Josep quin és el
principal aprenentatge que ha assolit en
aquest any tan difícil. Aquesta ha estat la
seva reflexió: "Saber les necessitats reals que
tenim i descobrir que la dinàmica del més i
més l'hem de replantejar. A títol professional,
valoro molt més estar dalt d'un escenari". En
aquest sentit, el tenor reivindica un major
afecte social i institucional cap a la cultura.
"Qui fa i crea cultura no només entreté el
públic, sinó que fa la seva feina. Hem de
saber dir que no i valorar-nos com cal. No
s'hi val fer-nos propostes per actuar sempre
de franc, perquè hi ha molta gent del sector
que ho està passant malament de debò",
lamenta l'artista mataroní. Després d'uns
mesos on les grans produccions s'han vist
clarament retallades, el tenor vol mirar cap al
futur amb optimisme, ja que "troba a faltar"
actuar en grans projectes. La seva pròxima
oportunitat ja té cita en el calendari. Serà al
gener del 2021 a Bilbao: 'Smson et Dalila' ■

Apunts

Del banc a l'òpera
Com es passa del món de la banca a emocionar
milers i milers d'espectadors en un temple de l'òpera
com el Liceu? Doncs amb valentia, decisió i capacitat de sacrifici. Aquest és el camí que Josep
Fadó va recórrer quan la seva vida 'anterior' es va
creuar amb el camí de la interpretació. Ell treballava a la caixa d'estalvis Laietana i es va veure
absorbit per un univers que s'acabaria convertint
en la seva nova forma de vida. "Els primers dos
anys feia trampes", reconeix el nostre protagonista. Com si del doctor Jekyll i mr Hyde es tractés,
en Josep utilitzava l'enginy per combinar la seva
feina habitual amb els primers projectes d'òpera
importants. "M'escapava de la feina i em canviava
al pàrquing per anar a assajar al Liceu. Després
tornava a treballar", ens revela. Aquest sacrifici, ara
explicat de forma divertida amb el pas dels anys,
és un clar reflex de la personalitat valenta i atrevida
de Josep Fadó. "M'agrada parlar clar. Penso que,
en general, ens falta fer un pas endavant en tots
els àmbits i ser més valents. Necessitem prendre
decisions", afirma amb contundència. La història
d'aquells assajos 'amagats' també serveixen per
posar en valor tota la feina fosca que hi ha darrere
d'una òpera. "El públic només veu el resultat final.
Però per construir cada personatge comences a
treballar un any abans. Fas d'historiador, investigues, escoltes diferents versions, i estudies el text
per anar-lo polint amb un pianista. El dia u d'assaig,
la partitura ha d'estar totalment dominada", relata

Un objectiu: mantenir el rumb professional que tinc.

Fadó. Cada nota que es canta i cada emoció que es

Un viatge: Escòcia.
Una lliçó: ser valent.
Una passió: la música.

crea són el resultat d'una dedicació apassionada i
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sense horaris. Pel bé de la cultura, valorem-ho ■
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