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L'antiga nau s'ha reconvertit en un
referent cultural i d'oportunitats laborals

L'Hospital de Mataró crea
una nova consulta per malalts
de Parkinson
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Benvinguda
ILURO | Prèvia

On som i cap
a on volem anar

Opinió:
Bernat López

Com la majoria de vosaltres, a la Revista Iluro

emparat en el discurs científic que professio-

hem viscut amb optimisme el final de l'es-

nals del sector sanitari no es cansen de repetir.

tat d'alarma i de les mesures restrictives del
toc de queda. La decisió de dur-ho a terme,

nombre de vacunats per setmana, ens situen

"Això no s'ha acabat. No ens podem relaxar",
ens recorden. Tenen raó. Tots hem vist obertures de telenotícies mostrant concentracions multitudinàries a parcs, carrers i places
d'arreu del país. Aglomeracions de persones

en un escenari més pròxim al final d'aquest

sense complir mesures preventives com la

malson; almenys de la pandèmia tal com l'hem

distància social o l'ús de mascareta, celebrant

coneguda en l'últim any i escaig. Tot i que

la fi del toc de queda. S'entén el desig i la ne-

encara està per veure com serà la convivència futura amb la Covid-19, ara ja comencem

cessitat de llibertat de moltd, però no podem

acompanyada d'unes dades epidemiològiques estables i d'una creixent tendència del

a veure pocs núvols al cel. Encara no hem
sortit de la tempesta; de fet, ens està caient
aigua a sobre, però de lluny ja hem copsat el

perdre el món de vista. La pregunta clau que
ens hem de fer és: on som i cap a on volem
anar? L'únic que no ens podem permetre és
tornar enrere. Així que, si us plau, prudència i

refugi on ens hem de dirigir. En aquest sentit,

responsabilitat. Ens manca l'últim gran esforç

volem transmetre un missatge de prudència,

col·lectiu. Ànim a tots i totes. Ens en sortirem ■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: CAN FUGAROLAS ÉS
UN ACTIU QUE MATARÓ NO POT PERDRE?
SÍ (97%) | NO (3%)
ÉS UNA BONA MESURA REDUIR LA VELOCITAT
A 30 KM/H A QUASI TOT MATARÓ?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

La UE Mataró, a les fases d'ascens

L'atur empitjora a escala interanual

L'equip masculí de la UE Mataró es classifica per les
fases d'ascens a LEB Plata després de derrotar el Valls
en el matx decisiu (66-78).

Les dades d'atur continuen pujant a escala interanual. A l'abril, Mataró compta amb 328 nous aturats
si comparem les xifres amb les de l'abril del 2020.
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Gel hidroalcohòlic 30ml personalitzats per empreses,
casaments, comunions i altres esdeveniments
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+ IVA
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Records
ILURO | Records

La natació
mataronina
celebra 100
anys

Foto antiga: Nedadors mataronins
anant a la boia. Foto: Eduard Esteban.
Foto actual: La costa mataronina vista
des del mar. Foto: Bernat López.

Una excursió a
la boia de Mataró
Records: Bernat López

Recordeu la mítica boia que

però poder immortalitzar

i el transportaven nedant

hi havia a Mataró? Els va-

la gesta fent una fotografia des d'una barca no era

fins a la boia, on gaudien

vien a nedar fins allà necessitaven fer gala d'uns
bons pulmons. L'excursió

el més habitual a l'època.

sa després del meritori es-

Les 'llegendes' diuen que

forç realitzat. Una imatge

inclús hi havia alguns ma-

del Mataró d'abans que, de

a la boia era tot un clàssic

taronins que solien com-

ben segur, genera un som-

pels banyistes més atrevits,

prar una síndria o un meló

riure a tothom qui la veu ■

lents i valentes que s'atre-

d'una refrescant recompen-

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

Les vies de dos o més carrils continuaran amb la limitació de 50 km/h |

Límit de velocitat a 30 km/h en
la majoria de carrers de la ciutat
Ciutat: Ángela Vázquez

Les
explicacions
del regidor
de mobilitat,
Juan Carlos
Jerez

Des d'aquesta setmana, els

la velocitat en vies urbanes.

Mataró ha decidit anar més

vehicles hauran de circu-

D'una banda, les vies de dos o

enllà d'aquesta normativa

lar com a màxim a 30 km/h
per la majoria de carrers de

més carrils continuaran amb

general i ha limitat també a

la limitació de 50 km/h, però

30 km/h la circulació en una

Mataró. Així ho estableix el

vintena de vies que ara tenen

nou reglament general de

en els carrers que tinguin la
calçada i la vorera al mateix

circulació de la DGT que ja

nivell no es podrà supe-

està vigent i que restringeix

rar la barrera dels 20 km/h.

més d'un carril de circulació
en cada sentit de la marxa.
En concret, només es mantindrà la velocitat màxima de

MENYS VELOCITAT, MÉS VIDA
Aquest és el lema de la campanya 'Mataró, ciutat 30',
projecte amb el qual es busca limitar una mica més
el protagonisme del cotxe a la ciutat. La majoria dels
carrers afectats per la nova velocitat màxima de 30
km/h són els que formaran part de l'anella ciclista que
vindrà. De moment, hi haurà uns mesos de marge per
comunicar els canvis, adaptar cruïlles i senyalitzacions i
anar fent pedagogia amb els conductors. Fins d'aquí a
unes setmanes no es començarà a sancionar infractors ■

50 km/h a la Via d'Europa, el
Camí del Mig, l'Avinguda de
Lluís Companys, la Ronda de
la Creu de Pedra, l'Avinguda
del Maresme, la Via Sèrgia,
i les carreteres de Valldeix,
Mata i Argentona. A la resta
de vies del municipi la velocitat estarà limitada a 30 km/h
a excepció d'aquells carrers
que tinguin una senyalització
a 10 km/h o 20 km/h ■
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Empreses i autònoms podran
accedir a dos nous ajuts

El regidor Sergi
Morales explica
la proposta
(minutat
1:09:47)

Ciutat: Ángela Vázquez

El Ple municipal va aprovar
per unanimitat, en la sessió
ordinària del mes de maig,
les bases reguladores de dos
ajuts impulsats per la Taula
per a la reconstrucció social i
econòmica de Mataró. D'una
banda s'impulsen subvencions per fomentar la creació
d'ocupació. Estan destinades
a empreses i autònoms que
realitzin la seva activitat em-

S'hi destinaran un total de 510.000 euros |

presarial a Mataró, per tal de

durada dels contractes hau-

2.000 i 4.500€. L'Ajuntament

subvencionar una part dels

rà de ser de com a mínim 3

hi destina un pressupost total

costos de la contractació

mesos i l'import màxim sub-

de fins a tres persones. La

vencionat podrà ser d'entre

de 200.000€ provinents de
la Diputació de Barcelona ■

COMPENSAR DESPESES
La segona categoria d'ajuts s'ha definit per empreses i autònoms i ha de servir per compensar despeses forçoses derivades de la situació de pandèmia. Se subvencionaran despeses
com les obres d'adaptació, l'adquisició de material sanitari i higiènic, la senyalització, els
subministraments de serveis bàsics en cas de suspensió de l'activitat fins a un màxim de
6 mesos, gestoria per a la tramitació d'ERTOs o arrendament de local nou. La quantia de
cada ajut serà del 50% del cost total de les despeses subvencionables, amb un màxim de
1.000€ per sol·licitud i seran compatibles amb altres subvencions. L'Ajuntament destinarà
una quantitat inicial de 310.000€ a aquesta iniciativa ■
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La platja constarà d'uns 1.800 metres quadrats i comptarà amb senyalització i control d'aforament |

Mataró es prepara per
tenir platja per a gossos

Així treballa
la protectora
d'animals de
Mataró

Ciutat: Ángela Vázquez

El Ple municipal ha aprovat
una modificació de l'Orde-

a gossos a Mataró. L'objectiu

en una zona perimetrada

és poder oferir aquest espai

d'accés lliure a la platja de

nança municipal de tinença,

sense impediments jurídics.

Ponent. La platja constarà

protecció i control dels ani-

La platja, per tant, estarà dis-

d'uns 1.800 metres quadrats

mals per avançar en el pro-

ponible a partir de la primera

jecte de la possible platja per

quinzena de juliol i se situarà

i comptarà amb senyalització i control d'aforament, a
més de disposar de servei

CÀMERES PER CONTROLAR
L'AFORAMENT
Mataró planifica fer un pas més en el control de l'aforament de platges durant la pròxima campanya d'estiu. En
una temporada un la pandèmia encara serà una realitat,
des de l'administració es busca innovar per garantir la
seguretat dels banyistes i evitar contagis. Per aquest
motiu, l'Ajuntament ha tret a licitació el contracte d'un
servei de càmeres robotitzades que controlin l'estat de
les platges i informin la ciutadania sobre si estan plenes
o no. El contracte s'acosta als 46.000 euros i està previst
que els aparells funcionin amb un retard màxim de 5
minuts i avisin els usuaris a través de correus electrònics,
SMS i una app ■

de neteja i dutxa. L'horari
d'obertura serà de 10h a
19h i es controlarà també
el cens dels gossos per poder-hi accedir. Aquesta iniciativa respon a una demanda
ciutadana, ja que la població
actualment només podia accedir a la platja amb els seus
gossos fora de la temporada
de bany, que s'allarga fins al
30 de setembre. Se suma a
la d'altres municipis que ja
disposen de platges per a
ciutadania amb gossos amb
molt bona acollida ■
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La Policia Local de Mataró ha dut a terme l'operatiu al considerar el risc d'incendi |

Desallotjat per risc d'incendi un
edifici ocupat al carrer Sant Pere

Vídeo amb les
imatges de
l'edifici

Ciutat: Ángela Vázquez

després de l'actuació per
prevenir una reocupació.
L'edifici constava de qua-

Afectacions de trànsit
A causa d'una fuita en una ca-

tre pisos, tots ells ocupats.
Un d'ells va ser abandonat

potable, el carrer de Vallveric

sallotjament per part dels
cossos policials. La Policia

voluntàriament el passat 29

ha estat tallat al trànsit entre
el carrer dels Remences i el

Local de Mataró ha dut a

d'abril, després que els ocu-

carrer de la Pagesia. La du-

terme l'operatiu al conside-

pants rebessin el requeri-

rada prevista de les obres és

rar el risc d'incendi i per la

ment de desallotjament ur-

fins aquest divendres 14 de

salut i la seguretat de les

gent per la inhabitabilitat

maig. Per accedir al carrer de

persones que hi vivien. La
propietat, per altra banda,

de l'edifici. La resta de resi-

la Pagesia s'ha habilitat sentit

dents han estat desallotjats

contrari al carrer de Vallveric

ha tapiat l'edifici tot just

sense incidents.

entre el Rabassaires i Pagesia ■

El mal estat de les instal·
lacions elèctriques d'un edifici ocupat del carrer Sant
Pere ha propiciat el seu de-

nonada d'abastament d'aigua

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

L A P R I M E R A R E V I S TA D I G ITA L
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| Rex Features

Reportatge
Vides de Can Fugarolas
La nau industrial s'ha reconvertit en un espai idíl·lic de cultura i xarxa per Mataró
Text: Bernat López

S

egurament molts de vosaltres heu

casa nostra en tenim un que, fins i tot, ens

visitat o heu sentit a parlar de les

permet presumir. Parlem de Can Fugarolas.

múltiples edificacions industrials ai-

Des del 2013, l'antic concessionari i taller
de reparacions va inaugurar una nova eta-

xecades en ple segle XIX arreu d'Europa i
que s'han reconvertit en nous centres de

pa; passant de l'abandonament absolut a la

cultura i sinergies laborals. Passejar per ciu-

transformació en un nou ecosistema obert

tats cosmopolites com Berlín, Amsterdam

a la ciutat. Després de tirar a terra parets,

o Londres et dóna l'oportunitat de conèixer

construir-ne de noves i rehabilitar cada cen-

aquests espais. De fet, però, no ens cal viatjar per entrar-hi en contacte. I és que a

tímetre de la nau, Can Fugarolas és avui oasi
de diversitat, cultura i oportunitats laborals.
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L'antic concessionari
i taller de reparacions
ha passat de
l'abandonament
absolut a la
transformació en
un nou ecosistema
obert a la ciutat
Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Professionals de tota naturalesa, artistes, el

Actualment, Fugarolas compta amb uns 350

sector de la tercera edat, voluntaris i veïns i

socis i sòcies i amb una vintena d'entitats

veïnes de l'Havana hi conviuen en harmonia.

integrades. Totes elles veuen amb preocupació com el procés de subhasta iniciat i la
posterior adquisició de la nau per part de
la SAREB amenaça el seu futur.
Espai de treball
Sens dubte, un dels grans actius que ha
aportat Can Fugarolas al barri és l'obertura
d'un Coworking. L'espai de treball compartit de la nau acull cada dia a dissenyadors,
nutricionistes, periodistes, traductors, consultors internacionals, comunicadors audiovisuals i un llarg etcètera de professions i
oficis. "Aquí hi convivim moltes projectes
que treballen al voltant de la solidaritat, la
sostenibilitat i l'avenç dels drets socials i
culturals. El coworking és enriquidor, perquè

Tina Puig, consultora internacional |

el compartim gent de diversos països",

➜
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L'hort està format per 10 parcel·les que es treballen particularment |

assegura Tina Puig. La Tina

enviant correus a gent de

capitals europees modernes

és consultora internacio-

molts llocs; sense tenir nin-

i tenir-ho a casa és molt es-

nal pels drets reproductius
i forma part del coworking
gairebé des de l'inici. "Tinc

gú a prop. Can Fugarolas, al

pecial", reconeix. Puig enca-

ser un espai autogestionat,

ra recorda com es va gestar

una feina que m'obliga a

m'ha permès formar part
d'un projecte tangible. És

estar davant de l'ordinador

el típic lloc que et trobes a

el projecte del Coworking i
tota la feina que s'ha dut a
terme per tal de fer-lo realitat. "Tota la planta estava
pelada. No hi havia res. Ni
tan sols parets. S'ha aixecat tot des de zero i amb
un esforç increïble", reivindica la nostra protagonista.
Pels múltiples autònoms que
treballen a Can Fugarolas,
formar part del Coworking
també els va bé des del punt
de vista financer. "Som un
sector a vegades maltractat i aquí paguem una quota
reduïda que és assumible.
Una part del lloguer va a parar directament al projec-

Nelida Frascotti i Isabel Tirado, membres del col·lectiu d'horts |

te Can Fugarolas i s'utilitza
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Fuga de Fusters, taller de fusteria gestionat pels argentins Alejandro Jardón i Maxi Strozza |

pel manteniment general de

"Quan vam començar, el

la Nelida. Per elles, la màgia

la nau", relata Tina Puig. El

pati era com una cova de

dels horts i del projecte de

cert és que al Coworking de

lladres. Només hi havia bros-

Can Fugarolas ha donat valor

Fugarolas s'hi respira pau; i

sa, ferralla, pedres i pintura",

afegit al barri i a Mataró. "És

això sempre s'agraeix a l'ho-

una iniciativa que sorgeix de

ra d'afrontar una intensa jor-

recorden Nelida Frascotti i
Isabel Tirado, membres del

nada laboral. "Personalment,

col·lectiu d'horts. De la imat-

promou uns valors que s'han

a mi aquest espai m'ha be-

ge decadent del passat s'ha

perdut en la societat actual.

neficiat molt a nivell de salut

evolucionat cap a un entorn

mental. I crec que a molts

magnífic. I és que poder pas-

dels meus companys i companyes els passa el mateix",

sejar per un entorn natural
a ple cor de l'Havana és un

La solidaritat, fer coses de
forma comunitària, no partir del principi de la propie-

exposa la consultora.

tresor. "L'hort està format

és dins del sistema, però no

per deu parcel·les que es tre-

segueix les pautes del siste-

Conreant vida

ballen particularment entre

ma i funciona perfectament

Si hem d'identificar un al-

dues o tres persones. Tota

bé", reivindiquen les inte-

tre dels grans actius de la

la zona de perímetre és co-

nau, la mirada ens guia cap
al pati; llar d'uns horts que

munitària i es treballa entre

grants del col·lectiu d'horts
de Fugarolas.

fan goig. Aquest projecte va

tots. Si algú es vol incorporar al col·lectiu d'horts, pri-

Reviure la fusta

començar un any després de

mer comença en aquesta

Can Fugarolas s'ha forjat amb

l'inici de la rehabilitació de

una filosofia clara: readaptar

Can Fugarolas i actualment

zona i, temps després, entra a alguna de les parcel·

està totalment consolidat.

les", ens detallen la Isabel i

la base. El més bonic és que

tat privada... Can Fugarolas

i reutilitzar espais i materials. Així doncs, un projecte
15
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La reconversió de la nau industrial ha permès a moltes persones assolir els seus objectius |

com Fuga de Fusters, taller

projecte. "Fuga de Fusters és

de treball excepcional", re-

de fusteria gestionat pels ar-

útil per nosaltres i per la so-

coneix Olga Serral. Segons

gentins Alejandro Jardón i

cietat. Intentem aportar, sent

la 'Titi', la reconversió de la

Maxi Strozza, hi encaixa a la

sostenibles amb el Planeta
reciclant fusta que pot ser-

nau industrial ha permès a

perfecció. Tots dos treballen
per "donar una segona utilitat

vir per crear tota mena de

jectius que veien com a llu-

a la fusta derivada de la bros-

mobles", apunten els nostres

nyans i inassumibles. "Can

sa industrial", combinat tèc-

protagonistes.

Fugarolas ha fet realitat el

niques de "fusteria tradicio-

moltes persones assolir ob-

meu somni. Sempre havia

nal amb dissenys moderns".

Art amb paper

volgut disposar d'un taller

L'Alejandro i en Maxi fan uns

Can Fugarolas també té una

propi i ara això és factible. A

mobles sensacionals i han

nodrida zona de tallers artís-

més, tots els artistes que som

trobat a la nau un centre de

tics on professionals diversos

a Fugarolas creem vincles i

creació molt estable. "Com a

hi projecten les seves cre-

sinergies. Estem en contacte

estrangers ens sentim molt
agraïts. Gairebé havíem renunciat a treballar a un ta-

acions. Una d'elles és l'Olga Serral, també coneguda

permanent i això ens ajuda
a acostar-nos molt malgrat

com 'Titi' dins de l'entorn de

treballar en disciplines to-

ller pels costos que impli-

la nau. És artista plàstica i to-

ca, i Fugarolas ens ha donat

tes les seves obres, quadres i

una gran oportunitat que no

escultures giren al voltant de

hem desaprofitat", relaten.

la creació de paper. "Ja fa set

Jardón i Strozza reconeixen

anys que sóc a Can Fugarolas.

sentir-se "complets" i molt

Hem passat de no tenir ni

contents de formar part del

aigua a gaudir d'un entorn

talment diferents", exposa.
Per l'artista plàstica, aquest
ambient és molt positiu per
una ciutat com Mataró i cal
conservar-lo per no perdre
un actiu cultural i de talent
destacat ■
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Cronopis ha ajudat a fer de Mataró una referència per a companyies internacionals de circ |

Viure en acrobàcia
Per acabar us volem parlar d'un dels col·

Candelich, artista de circ i membre de

lectius més actius i implicats dins del pro-

Cronopis. "Jo sóc artista de circ, però dins

jecte de Can Fugarolas. Cronopis, entitat

de la nau hi puc trobar professionals que

que aglutina a múltiples professionals del

ens donen un cop de mà amb el tema au-

circ, ha ajudat a fer de Mataró una refe-

diovisual o musical quan ho necessitem.

rència per a companyies internacionals.

En principi venim aquí a entrenar-nos,

Moltes d'elles venen a casa nostra fer es-

però hi acabem formant lligams familiars.

tades creatives per crear nous espectacles.

Hi tinc amics, compartim dinars i sopars,
hi ha espais per arreglar bicicletes, veure

Sabeu on s'entrenen? Ho heu encertat: a
Can Fugarolas. La nau disposa d'un equi-

espectacles culturals... Al final Fugarolas és

pament imponent totalment adaptat a

un projecte de convivència i de dia a dia",

la pràctica del circ i de les acrobàcies. A

explica en David. L'artista de circ espera

Mataró i a la resta del Maresme no n'hi ha

que Mataró "valori el tresor que té amb Can

un altre d'igual. "Des del principi sempre

Fugarolas". "Som un espai on tot hi té cabu-

hem tingut la idea d'aglutinar el màxim

da. Si això cau, la ciutat hi sortirà perdent",

nombre de persones possible dins del

adverteix Candelich, membre de Cronopis.

projecte de Fugarolas. Aquesta és una

Tothom hi coincideix. Can Fugarolas és

de les claus del seu èxit", assegura David

de Mataró, per Mataró i amb Mataró

■
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ILURO | Instants

Instants
La Feixa: transformant el consum

Gaudeix del
reportatge en vídeo

El supermercat cooperatiu de
Mataró busca canviar els
hàbits de consum de la ciutat
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Producte de proximitat,
ecològic, a granel i amb
consciència mediambiental
17
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Espor
Jaume Solé
valora la
classificació
per les fases

BÀSQUET

Mataró lluitarà
per ser ciutat
de LEB Plata
(66-78)
En un any de màxima complexitat, envoltats d'una pandèmia i obligats a conviure

Els groc-i-liles disputaran la fase final d'ascens a LEB Plata |

amb un calendari de competició marcat per la incertesa.

o creu a la pista del Valls, i no

tercer quart (40-58). Traver

Malgrat tots aquests condici-

va fallar (66-78).

(23 de valoració) i Warnock

onants, la UE Mataró Germans
Homs s'ha citat amb la histò-

(22) van liderar l'equip. Del 13

Reacció de caràcter

al 16 de maig, la UE Mataró

ria. Després d'una temporada regular de notable alt a la

El duel va començar amb la

Germans Homs es jugarà l'as-

UE Mataró encallada en atac

cens a Salou. Els seus rivals

Lliga EBA, els groc-i-liles dis-

(13-8), però a partir del se-

són: el Fuenlabrada, el Sant

putaran la fase final d'ascens

gon quart l'escenari va can-

Antoni Ibiza Feeling i l'Ucoaga

a LEB Plata, tercera màxima

viar. Els groc-i-liles es van

Seguros Chantada. Un total

categoria del bàsquet estatal.

endollar, remuntant la situ-

de 16 equips participen en la

L'equip de Charly Giralt s'ho
jugava tot en un partit a cara

ació (30-35) per obrir un forat quasi definitiu al final del

fase final amb només 5 places
d'ascens disponibles ■
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orts
Els dos millors equips del país es tornen a citar |

WATERPOLO

El Mataró es va desfer del CE

Beto Fernández no seguirà

Mediterrani a les semifinals,
guanyant els dos duels de la
sèrie. El primer a casa per 12
a 8 i el segon a domicili per

Beto Fernández i CN Mataró

10 a 13. El bloc de Dani Ballart
ha arribat molt bé físicament

masculí no continuarà al
club la temporada vinent.

CN Mataró i Astralpool

a aquest tram de temporada

La pandèmia ha obligat el

Sabadell es jugaran el títol de

i té l'avantatge de conservar

lliga de la Divisió d'Honor fe-

el factor camp a favor en cas

club a reestructurar la seva
organització interna ■

menina de waterpolo. Els dos

d'haver-se de jugar partit de

millors equips del país es tor-

desempat. La final començarà

nen a citar, després de com-

dissabte vinent a Mataró, se-

petir en múltiples duels d'in-

guirà diumenge a Sabadell i,
si cal, es decidirà dilluns.

El CN Mataró
es disputarà
la lliga amb
el Sabadell

fart durant tota la temporada.

separen els seus camins. El
fins ara director tècnic i entrenador del primer equip

Reviu la
classificació
del CN Mataró
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El Mataró va encaixar la quarta derrota del curs al camp del Rubí |

FUTBOL

El Rubí frena el creixement del Mataró (1-0)
A la Primera Catalana, el

18 punts i ja amb la mateixa

estrany que sembli, ja que les

Mataró va encaixar la quarta

xifra de partits que la majoria

groc-i-negres s'havien mos-

derrota del curs al camp del

dels rivals. La segona plaça

trat molt solvents durant tota

Rubí. El conjunt mataroní ve-

segueix a només 3 punts de
marge.

la lliga, es va deixar escapar

nia en línia ascendent, però no
va tenir gens d'encert a Can
Rosés. Un gol d'Ivan Méndez
abans de la mitja hora va ser

un 0 a 2 a favor. El Mataró
dominava el partit gràcies als

Ocasió perduda (3-2)

suficient per tombar a l'equip

Pel que fa al femení, el
Mataró va encaixar la pri-

de Raúl Monroy. Aquest resul-

mera derrota del curs contra

tat deixa el Mataró sisè amb

un rival a priori inferior. Per

gols de Rosa i Roco, però el
Vilassar de Mar va remuntar
a la represa. La derrota deixa les mataronines terceres
amb 18 punts, a 1 del líder ■
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FUTBOL SALA

Es complica la
classificació
per les fases
d'ascens (6-5)

Reviu els
gols del
partit en
vídeo

guanyar els tres partits que

El potencial ofensiu del Sala

resten i esperar errors de

5 Martorell va doblegar un
Futsal Aliança Mataró que

rivals directes. A Martorell,
malgrat començar molt bé

venia de fer un confinament

(0-2), el Mataró va fallar

de 10 dies. El bloc d'Albert
Sabaté, ara cinquè amb 42

massa en atac (6-5). Pano,
Àlex Del Barco, Miki Soler,

punts, no depèn d'ell per ser

Lupi i Oriol López van marcar

a les fases d'ascens: ha de

els gols mataronins ■

HANDBOL

El Mataró assalta
Granollers
Fent gala d'una capacitat defensiva brillant, el
Joventut Mataró va sumar
un triomf de prestigi en una
de les places més emblemàtiques de l'handbol nacional. A la pista del filial

en atac per Jan Bonamusa
(8 gols) i Sergi Germán (7),

del Granollers, els groc-i-

l'equip va saber aguantar el

negres van brillar. Liderats

forat en el marcador obert

El triomf posa el Joventut
Mataró en la vuitena plaça
amb 24 punts ■

de Gual i Gerard Cusachs.

va reaccionar, obligat pel fet

Finalment, però, el Taradell

d'estar-se jugant la salvació ■

a l'inici del segon temps.

HOQUEI

Competint fins
al final (2-2)
Un CH Mataró ja descendit,
però decidit a acomiadar-se
de l'OK Lliga fent suar tot rival va empatar a la pista del
Taradell. Els visitants van gaudir d'una situació de privilegi: un 0 a 2 gestat amb gols
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ILURO | Cultura

Joan Rovira i Sidonie, pròxims
artistes que actuaran a Mataró |

Cultura

Així sonen
Sidonie i
Joan Rovira

Joan Rovira i Sidonie,
preparats per fer vibrar el Clap
Cultura: Bernat López

La Sala Clap segueix impul·

dels cantautors catalans de

sant el retorn de la música en

referència. Guitarrista, saxo·

directe a Mataró. Divendres

fonista, compositor i cantant,

vitals molt particular. Segur
que trobareu trossets de la
vostra vida en les seves lle·

14 de maig (20h), el públic
mataroní rep la visita de
Joan Rovira, qui s'ha gua·

l'artista del Delta de l'Ebre

tres. 'Dies Millors' és el seu

té un talent musical especial

tercer disc de llarga dura·

que ens fa viatjar per un uni·

da, una producció evoluci·

nyat a pols ser considerat un

vers emocional i d'històries

ona el seu só mestís i vita·
lista, combinant la música
festiva amb la música més

SIDONIE: SINÒNIM D'ÈXIT

intimista. L'ebrenc ha pujat

Dissabte 15 de maig és el torn per Sidonie, també al
Clap (20h). L'any passat, l'exitosa banda barcelonina
va publicar el seu novè disc ('El regreso de Abba'), una
producció especial, ja que ve acompanyada d'un llibre
escrit per vocalista Marc Ros i que té el mateix títol.
Amb un estil indie rock, Sidonie ha aconseguit amb el
seu darrer treball que tota persona que l'escolta iniciï
un viatge. L'aventura de Sidonie va començar fa més de
20 anys, el 1997. Des d'aleshores els hem vist damunt
dels escenaris de més prestigi arreu de l'estat ■

donat l'esquena a la reflexió i

les revolucions, però no ha
sempre amb el somriure mar·
ca de la casa. Joan Rovira ha
omplert totes les sales on ha
presentat el seu darrer tre·
ball i ha guanyat tres premis
Enderrock: Artista revelació
2016, Millor disc d'autor 2018
i Millor cançó d'autor 2020
per 'Sota el teu balcó' ■
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Mataró celebra el Dia
Internacional dels Museus

Consulta
l'agenda
detallada
dels museus

Cultura: Bernat López

Mataró tornarà al carrer per
celebrar el Dia Internacional
dels Museus del 15 al 18 de
maig. Amb el lema "El futur
dels museus: recuperar i rei·
maginar", els museus i equi·
paments patrimonials de la
ciutat oferiran una proposta
d'activitats que inclou con·
certs, espectacles, exposi·
cions, visites dinamitzades
i tallers. Els equipaments

Mataró tornarà al carrer per celebrar el Dia Internacional dels Museus |

que hi participen són la vil·
la romana de Torre Llauder,
Can Serra, Ca l'Arenas i Can

Fira del Dibuix i Pintura

de Mataró. Dissabte 15 de

Negoci Empresa Mataró en·

maig, de 10 del matí a 8 del

gega la seva primera acció

vespre, la Plaça de l'Ajun·

Marfà del Museu de Mataró,

al carrer després de més

Can Palauet, la Nau Gaudí, el

de 15 mesos d'aturada per

tament acollirà un total de
22 artistes que exposaran i

Museu-Arxiu de Santa Maria

la pandèmia i organitza la

vendran les seves obres ori·

i la Casa Coll i Regàs.

25a Fira del Dibuix i Pintura

ginals ■

Piano i art a quatre mans
amb Nexus Piano Duo

Nexus Piano
Duo en
acció

Cultura: Bernat López

Paral·lelament a una brillant
activitat concertística per se·
parat, i després de coincidir
a les aules del Conservatori
de Sant Petersburg amb
el mestre Leonid Sintsev,
Mireia Fornells Roselló i Joan
Miquel Hernández Sagrera
decideixen abordar la mú·
sica per a duet de pianos.
Ofereixen un repertori ric i
extens que explora totes les
capacitats tímbriques i ex·
pressives de l'instrument, i
arriba una complicitat quasi

Els pianistes van formar-se a Sant Petersburg |

orquestral. Diumenge 16 de

ofereix un concert al Foment

maig (18h), Nexus Piano Duo

Mataroní ■
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Salut

Declaracions
del director
Acadèmic de
Recerca del
CSdM

El curs d'expert en cures Covid-19
tindrà segona edició
Salut: Bernat López

Consorci

Sanitari

del

Maresme i TecnoCampus ja
preparen la segona edició
del curs de formació sobre
Covid-19 dirigit al personal de
residències i geriàtrics de la
comarca. L'èxit de la primera
edició i el finançament rebut
per part d'empreses implicades permetran dur a terme
aquesta segona entrega. El
curs tracta qüestions bàsi-

El curs tracta qüestions bàsiques per atendre malalts de coronavirus |

ques per atendre malalts de
coronavirus i evitar nous con-

la disfàgia i els trastorns de

respiratoris són alguns dels

tagis. L'aïllament de pacients,

nutrició i els problemes

punts que es tracten ■

Conservas Dani s'implica contra la Covid-19
L'empresa maresmenca Conservas Dani dona 10.000€ a la campanya "+salut x a
un futur millor" i n'esdevé patrocinador principal. La campanya està dirigida pel
Consorci Sanitari del Maresme i s'orienta en desenvolupar projectes de recerca aplicada que impactin positivament en la salut i la qualitat de vida dels seus habitants.
De moment, els diners recaptats han permès oferir gratuïtament als professionals
de les residències geriàtriques del Maresme el curs d'expert en cures Covid-19 ■

HIGIENE

PRECIOS 3ª EDAD
EMPASTES

45€

ORTODONCIA INVISIBLE
SIN BRAKETS

ORTODONCIA

35€ 60€

/MES

Brakets Metálicos
SIN ENTRADA

CORONA
CERÁMICA

200€

ACEPTAMOS MUTUAS

Tel. 937 985 592 · 634 162 472 ·

@dental2tiga · Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
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La UE no comprarà més
vacunes d'AstraZeneca

La UE creu que
AstraZeneca
revèn vacunes a
altres països

Salut: Bernat López

La Unió Europea no renovarà
el contracte de compra de
vacunes amb AstraZeneca
a partir del juny. Així ho ha
anunciat el comissari europeu del Mercat Interior,
Thierry Breton, que ja havia
parlat a l'abril d'un possible
trencament de l'acord amb la
farmacèutica. "Veurem què
passa", ha dit el comissari

La Unió Europea no renovarà el contracte |

europeu de Mercat Interior
quan ha anunciat que no es

entregar les vacunes en els

renovarà el contracte perquè

terminis fixats, cosa que im-

ja portaven la primera dosi
quan el Ministeri de Sanitat

AstraZeneca ha incomplert el

plica endarrerir la campanya

i les comunitats autònomes

subministrament de les do-

de vacunació. A Catalunya,

van optar per suspendre la

sis compromeses i considera

hi ha més de 200.000 perso-

vacunació amb AstraZeneca

que no té un pla fiable per

nes per sota de 60 anys que

per sota de 60 ■

TU

TRIES COM:
ISSA 10
DES DE

ISSA BÀSIC

Cuidem el més important: la teva salut
SENSE

COPAGAMENT

SOM ISSA
ASSEGURANCES DE SALUT
AL COR DE MATARÓ
#ISSAsenseEsperes
#ISSAperTu

L'única entitat asseguradora del Maresme amb Centre Mèdic propi
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L'Hospital de Mataró crea
una nova consulta per
malalts de Parkinson

Aquests són
els primers
símptomes del
Parkinson

Salut: Bernat López

El passat 11 d'abril es va commemorar el Dia Mundial del
Parkinson, la segona malaltia neurodegenerativa amb
més prevalença a Espanya.
La Societat Espanyola de
Neurologia (SEN) estima que
actualment a Espanya hi ha,
almenys, unes 160.000 persones afectades per Parkinson,
una xifra que es triplicarà
d'aquí a 30 anys per l'aug-

Cada any 400 maresmencs són atesos a l'hopital per aquesta malaltia |

ment de l'esperança de vida
i pels avenços diagnòstics i

Pel que la SEN estima que

del Consorci Sanitari del

terapèutics que ha experi-

Maresme ha posat en mar-

obstant això, encara hi ha

més del 50% dels nous casos
que es produeixen cada any,
al voltant d'uns 10.000 nous

molts casos sense diagnos-

casos, estan actualment sense

de Parkinson d'una manera

ticar. Actualment, els pacients

diagnosticar.

més personalitzada. Cada
any, 400 maresmencs són

mitjana d'entre 1 i 3 anys a ob-

Un avenç per Mataró

atesos a l'hospital de Mataró

tenir un diagnòstic correcte.

El servei de Neurologia

per aquesta malaltia ■

mentat aquesta malaltia. No

amb Parkinson triguen una

xa una nova consulta específica per atendre els pacients
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Salut alerta del risc de relaxar-se
fins que no hi hagi més vacunats

Així ho explica
el secretari
general de
Salut

Salut: Bernat López

"La pandèmia no ha acabat.
No és moment de relaxar-se".
Així de contundent es mostra
el secretari general de Salut,
Marc Ramentol, després de
veure les massives concentracions festives que es van
dur a terme a múltiples punts
del país un cop finalitzades les
restriccions de toc de queda.
Tot i això, Ramentol també reconeixia que "les actuacions
executades pels Mossos no
han tingut res a veure amb
les que es preveia que cal-

L'última setmana, més de 400.000 persones a Catalunya s'han vacunat |

dria efectuar", posant en valor
que la majoria de la població

responsabilitat a la ciutada-

dada és clau perquè el risc de

no va participar en les con-

nia a través de xarxes socials.

morir o d'ingressar en un hos-

centracions. "Me'n vaig a dor-

pital es dispara a partir dels

mir molt preocupat. Massa

El ritme de vacunació

60 anys. La previsió és acabar

gent celebrant la fi del toc

al maig amb les persones de

de queda com si fos la Nit

L'última setmana, més
de 400.000 persones a

de Cap d'Any i tinc dubtes

Catalunya s'han vacunat, una

si alguns mitjans no hi han
contribuït també a aquesta

xifra que no s'havia vist fins
ara. Més d'un 30% de la po-

vivència tan temerària. Temo

blació ja porta una dosi i el

més de 50 anys vacunades i
que a mitjans de juny el 30%
de la població catalana tingui les dues dosis. La vacunació de la població de 40 a

les conseqüències", publicava

80% de la població de més

49 anys començarà al juny, si

Jaume Padrós, president del

de 60 anys ja ha rebut com a

arriben les vacunes de Pfizer

Col·legi de Metges, demanant

mínim una vacuna. Aquesta

compromeses ■
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Lents de contacte multifocals
Salut: Eva Remolina / AMIC

Aquestes lents de contacte
anomenades també progressives estan substituint cada
vegada més a les lents de
contacte bifocals. A pesar que
són més cares, suposen una
versió tecnològicament més
avançada que aquestes i són
millors per a la nostra vista.
Les lents de contacte multifocals es distingeixen perquè
una sola lent té les diferents
graduacions, per la qual cosa
tipus de lents de contacte
serveix principalment per
a corregir la vista cansada

de les ulleres progressives.

diferencia de les bifocals que

que s'associa a l'edat i que

alta de visió sense necessitat

en canvii tenen zones sepa-

es dóna amb major freqüèn-

de portar ulleres i un canvi no

rades dedicades a cadascuna

cia a partir dels quaranta anys

de les graduacions. Aquest

i la seva funció és similar a la

tan brusc entre les diferents
graduacions ■

C. Lepant, 13 - 21 | MATARÓ | WWW. hestiaalliance.org
610 561 866 | hestiamaresme@hestiamaresme.org

permeten veure amb claredat tant a una distància curta, mitjana o llarga. Això les

Els avantatges principals que
ofereixen són una capacitat

Hestia
Maresme

La qualitat i el confort per la
millor atenció sociosanitària
El centre, totalment renovat, està dotat d’espais amplis, càlids i lluminosos, dissenyats per satisfer
totes les necessitats dels nostres pacients. Ofereix una atenció continuada, integral, sanitària i social
al pacient i la seva familia amb el segell de qualitat d’Hestia Alliance, un grup líder en atenció sociosanitària i salut mental amb més de 30 anys d’experiència.
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El 40% dels estudiants han expressat dificultats per reincorporar-se |

Educació i Salut treballen
en un pla de salut mental per
aplicar als centres educatius

Psicòlegs
expliquen
l'impacte de la
pandèmia

Salut: Bernat López

Els Departaments de Salut
i Educació treballen en un

s'han detectat "més conduc-

han estat les dificultats per

tes disruptives" relacionades

concentrar-se, per llevar-se

pla general de salut mental

directament amb la situació

d'hora de nou i per recuperar

per aplicar als centres edu-

viscuda. Els resultats preli-

els hàbits d'estudi. Les ta-

catius. Aquest projecte ja

minars d'un estudi elaborat

xes han estat similars en els

havia començat abans de

pel Consell Superior d'Ava-

alumnes dels centres d'alta

la pandèmia, però l'esclat

luació del Sistema Educatiu

i baixa complexitat, mentre

del coronavirus va obligar

han revelat com els estu-

que els estudiants dels ins-

a aturar-ho tot. Ara, un cop

diants s'han enfrontat a

tituts de complexitat mit-

assolida una relativa norma-

diferents problemàtiques.

jana han expressat menys

litat a escoles i instituts, la

Segons les dades obtingudes, al voltant del 40% dels

dificultat. Mentre que en els

iniciativa s'ha reprès. Així
ho ha assegurat el conse-

estudiants han expressat di-

els alumnes han viscut més

ller d'Educació en funcions,

ficultats per reincorporar-se

angoixa, estrès i ansietat en

Josep Bargalló, en una en-

a les classes a l'inici de curs,

la tornada als centres i han

trevista a l'ACN. El pla de

amb un grau variable depe-

manifestat una preferència

salut mental ha de servir

nent de si estudien en cen-

menor per l'ensenyament

per abordar la "incidència"
que la pandèmia ha deixat

tres amb complexitat baixa,

virtual, als centres de baixa

mitjana o alta. Els problemes

complexitat s'ha viscut una

en els centres educatius, on

més freqüents expressats

por al contagi major ■

centres d'alta complexitat
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Com afecten els canvis de
temperatura a la nostra salut ?
Salut: amic.cat

Els canvis de temperatura
propis de la primavera poden jugar una mala passada
a la nostra salut. Amb tant de
canvi de temperatura és freqüent que recorrem a l'aire
condicionat o a la calefacció
per a aconseguir una temperatura còmoda, però té
conseqüències per a la salut.
Hi ha diversos símptomes associats a la qualitat i la temperatura de l'aire dins de les
llars: sequedat o picor d'ulls,
congestió nasal, esternuts,

És important mantenir una bona temperatura ambient |

tos seca, bronquitis, enrogiment o picor de la pell, mal

l'ambient, així com els filtres

malalties respiratòries crò-

de cap, somnolència, ansie-

nets dels aparells. És impor-

niques, i consulta al metge

tat... Com es poden evitar els

tant evitar els canvis bruscos

en cas de símptomes impor-

constipats per canvis de tem-

i freqüents de temperatu-

tants o persistents. És im-

peratura? Cal condicionar els

ra, i estar preparat per si es

portant mantenir una bona

ambients amb temperatures

produeixen, per exemple,

temperatura ambient, una

entre 24 i 27 graus, i inten-

portant un abric. Continua

tar mantenir la humitat de

amb els tractaments per a

bona hidratació i una bona
alimentació ■
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NO T'AGRADEN:
· les arrugues d'expressió
· potes de gall
· codi de barres...
· hidrata pell amb vitamines
TRUCAN'S

REALITZAT PER: ODONTÒLOGIA IRINA RABINAD MANRESA
Nº COEC: 7814
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Llar
Passos a seguir per a aconseguir
un certificat energètic
Llar: Redacció - amic.cat

El certificat energètic és un

fan falta quatre passos:

amb la qualificació, el pro-

document obligatori que ha

Contactar amb un tècnic
certificador per a la seva

pietari rep un document de
talls i recomanacions per a la

bitatge. Aquest document

visita: El tècnic fa un pla de
l'habitatge i analitza tanca-

qualifica l'habitatge amb una

ments, materials, ubicació...

millora de l'eficiència energètica de l'habitatge.

lletra, que va de la A fins a
la G. Aquesta lletra informa

El càlcul de la certificació

Registre del certificat en

energètica: El tècnic utilitza

l'organisme autonòmic: A

sobre l'eficiència energètica

totes les dades que ha reco-

continuació, el certificat es

de l'edifici, sent l'A la qualifi-

llit per a calcular l'eficiència

registra en l'organisme au-

cació més alta i la G la menor.

energètica de l'habitatge, as-

tonòmic que correspongui.

Aquesta última representaria

signant una de les lletres (des

És obligatori fer-ho per part

que l'habitatge no té cap efi-

de la A a la G).

del propietari. Un certificat

ciència energètica. Per a ob-

Lliurament de l'informe al

sense registrar és el mateix

tenir el certificat energètic,

propietari: A més de la lletra

que no tenir un ■

de tenir tot propietari que
vulgui vendre o llogar un ha-

diverses pàgines amb els de-
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La Màquina
del temps

14/05/2020

14/05/2016

14/05/2011

Fa un any...

12.000 signatures per la
reobertura del Cas Jubany
L'entorn d'Helena Jubany, la jove mataronina de 27
anys que l'any 2001 va aparèixer morta al pati interior
d'un bloc de pisos de l'Eixample de Sabadell, ha posat
en marxa una campanya perquè es reobri el cas i s'esclareixin els fets. De moment ja hi ha 12.000 persones
que s'han sumat a la campanya.

Fa 5 anys...

Presentats els actes del
25º aniversari de l'Iluro HC
L'Iluro Hockey Club celebra 25 anys i ho vol fer
per la porta gran. L'entitat ha presentat els actes
que es duran a terme al llarg del curs per celebrar el quart de segle de vida. Un sopar oficial,
una gala de cloenda, dos tornejos d'hockey i una
gran festa final dels 25 anys de l'hockey mataroní és l'agenda que el club es marca per completar una celebració que promet.

Fa 10 anys...

Oriol Batista: nom pel
nou casal de gent gran
El nou casal de gent gran de Cerdanyola es dirà Oriol
Batista. S'ha escollit aquest nom en record a l'exregidor mataroní mort a finals del 2010. El Ple ho va
aprovar a proposta del Consell Municipal de la Gent
Gran en un punt de l'ordre del dia que se suposava
plàcid. Al final, però, el debat es va enverinar i la votació va finalitzar sense unanimitat, amb l'abstenció de
Convergència i Unió.
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Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc
ILURO |

Horòscops

Assessoria d'Empreses a Masnou

Passatemps

Advocats i Economistes:Aportem valor a la seva empresa. 20% descompte fins 31/12

Passatemps facilitats per amic.cat
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grup8.com

Mots encreuats

13
15
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https://www.crucigrama.org/mots-encreuats.php?groupid=Nivell+1+f%E0cil%3A+Paraules+usuals&Submit=Generar+nou&max_words=15&Activa… 3/3
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Solució:
Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc

Sudokus

Dificultat: Alta

6/5/2021

ercar

I

4

9C

5

Winter Menswear Sale

1

Blaroken Men's Store

1. Sobirà d'un regne. 2. Òrgan visual de la percepció ocular. Sentit
corporal pel qual es distingeixen
les formes i colors de les coses. 3.
Cadascuna de les vint parts del dia
solar. Temps de seixanta minuts.
4. Tasca. 5. Agradable de veure.
Bell, valent, premiat de certa proporció i bellesa. 6. Astro rei del
sistema solar. 7. Succés, esdeveniment. 8. Combustió. 9. Aula, tipus. 10. Plançó femení. Persona
o animal respecte del seu pare
o de la seva mare. 11. D'edat. Diu
de la persona de molta edat. 12.
Líquid, generalment de color vermell, que circula per les artèries
i venes del cos dels animals. 13.
Cert. 14. Progenitor, creador, cura.
15. Període de 24 hores.

Dificultat: Molt Alta
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Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Amb Mercuri per la Casa III,
s'activa el teu sector de les
comunicacions. Dies de més
trucades i missatges. Reps notícies d'algú que pertany al teu
passat sentimental.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si ets una persona creativa, pots
trobar que tot el que veus et
parla. Connectes més amb la
natura i els animals. Venus a
Casa XII, afavoreix un enamorament en secret.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus transitant per Casa II,
pot portar bones notícies del
sector econòmic. Despeses
vinculades a bellesa o moda.
Si tens problemes amb un veí,
s'obren vies de diàleg.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
S'obren nous horitzons i recuperes l'esperança. Més trobades amb amics i també podria donar-se una forta atracció
amb una persona que coneixes
d'una activitat grupal.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Tràmits vinculats a fiscalitat
o préstecs. Experimentes una
renaixença de la teva persona.
Darrerament potser han mort
algunes il·lusions, però comencen nous projectes.

Moment de certa introspecció
i meditació profunda de la teva
vida. Estàs disposat a fer els
canvis necessaris per donar el
millor de tu. Converses secretes i confidències.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
El sector laboral està beneït per
la bona sort o per una valoració positiva del teu treball per
part de superiors i companys.
La salut, també experimenta
una millora.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Una persona del cercle d'amics
mostra el seu interès sentimental en tu. T'afalaga, però tens
més opcions i no saps per a
qui decidir-te. Despeses per
millores a la llar.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Amb Mercuri i Venus ja al teu
signe, surts d'una etapa que pot
haver estat fosca. Recuperes
energia i ganes de fer coses.
Passejos i potser una excursió
en bona companyia.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Es comencen a moure coses al
sector professional amb noves
oportunitats. Bon moment per
exposar un producte o servei al
públic. A la feina es pot donar
un assumpte amorós.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Dos planetes per Casa VII, ajuden que augmentin els contactes. També s'obre la possibilitat de conèixer una persona
especial, amb qui viuràs una
gran compatibilitat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si vols canviar de casa o fins i
tot, anar a viure a una altra població, es donen algunes possibilitats i ho valores, encara
que per ara no moguis fitxa.
Trobada familiar.
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Anuncis
per
paraules

AMISTATS

Inserta el teu
classificat online

Reparatot:Instalaciones,repar

Rigurositat i serietat. Tel 667

acions i reformes. 688290791

406 240 (Albert)

Agencia matrimonial SOL, se-

Montamos su agencia ma-

Señora busca trabajo para cui-

rietat i eficàcia. 688 290 791

trimonial en franquicia. 688

dado de mayores. disponibili-

290 791

dad inmediata. 631 610 772

Segle XXI, 15-5-2021, 20:30.

Chica busca trabajo de externa

S O PA R - B A L L - A M I S T AT.

al cuidado de personas mayo-

Reserves

res o limpieza con experiencia

VARIS
Pintor Pedro, pintura en general. Precios económicos.
Rehabilitación

de

facha-

das.631 389 764.
COMPRAMOS libros, juguetes,

688290791.Rda.

República3.Mataró.

TREBALL

comics, cromos, antigüedades,

Chica busca trabajo de externa

plumas, Discos, puros, objetos

al cuidado de personas mayo-

religiosos. Restos pisos, ca-

res o limpieza con experiencia

sas. Pago al momento. José

652 675 029

Miguel. 679 736 491

Chica busca trabajo de perso-

Mudanzas

nas mayores o limpieza con

económicas

Maresme. 692 021 141

mucha experiencia externa o

Vaciamos casas y pisos.

interna solo personas serias

Retiramos muebles, enseres y

672 580 015

trastos viejos. Limpieza rápida

Cuidado moyores .niños .lim-

y total. Presupuesto sin com-

pieza de casas, portales u ofi-

promiso 644 05 26 66

cinas tengo experiencia y estoy
disponible para empezar a trabajar ya mismo 631 102 534

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

652 675 030

Busco trabajo cuidado de
mayores, limpieza, 604 251

NECROLOGIQUES
12 de maig
Carmen Rodríguez Fernández 89
Agustín gudiel gomato 97
Esteve xena arenas 95
11 de maig
Josep Maria Regàs I Graupera 80
Francisco Villa Mulero 84
10 de maig
Guillermo Causín Lázaro 89
Victorina Bergues Torrodellas 92
Montserrat Gómez Bosch 88
Vicenç Carrio Heras 85
Antonia Bueno Martín 84
María Malaver Castilla 87

902
M'ofereixo per realitzar gestions diverses, compres, petits transports, acompanyar
gent gran, etc... Cotxe propi.

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Barana en mal
estat a carrer
Alemanya
Foto: Franc Hernández.
Font: Grup de Facebook
'Foto denúncia Mataró'.

L'ull mataroní

Cel blau a l'escultura
de Laia l'Arquera
Foto: Bernat López.
Font: @berni_lc a Instagram.
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Personal
Laura Ramírez i Yolanda Manzano
L'art de saber escoltar

Mira l'entrevista
en vídeo

Bernat López

Cada 12 de maig se celebra el
Dia internacional de la infermeria arreu del món. En una època
on la feina dels professionals sanitaris ha salvat més vides que
mai, la Revista Iluro vol fer el seu
particular homenatge al col·lectiu
d'infermeres i infermers de casa
nostra. Aquesta setmana entrevistem a dues dones amb molts
anys d'experiència atenent malalts
a l'Hospital de Mataró. La primera d'elles és la Laura Ramírez, a
qui els seus tutors d'institut van
intentar convèncer perquè estudiés Telecomunicacions. Ella,
però, ho va tenir sempre clar. "Tinc
una fotografia amb 3 anys vestida d'infermera. Crec que la meva
passió per aquesta feina era des

de sempre purament vocacional",
reconeix. La Laura va començar a
treballar el 1996 i, malgrat exercir
ara com a infermera d'anestèsia,
sempre ha estat vinculada als malalts semicrítics i a les urgències.
"He treballat molt al SEM i he vist
coses realment impactants, però
el coronavirus m'ha tocat. No tant
per la gravetat de la malaltia, sinó
per la soledat que ha generat. Els
sanitaris hem acompanyat molta
gent en el procés de final de vida.
Portar aquest pes ha estat molt
dur", afirma. Segons la nostra protagonista, "qui no ho ha viscut en
directe" mai sabrà com s'ha sentit
el col·lectiu sanitari. Per tots ells,
les imatges d'aglomeracions vistes a totes les televisions després

de la fi del toc de queda han estat
"una bufetada a la cara". Sobre
la feina d'infermera, la Laura cita
"l'empatia" com a un element clau.
"Sempre has de veure la globalitat
del pacient i tot allò que l'envolta.
Això és molt important per oferir
la millor atenció possible", destaca. Si ha de donar un consell a
les noves fornades d'infermeres
i infermers, Laura Ramírez ho té
clar: "Els diria que aprenguin a
escoltar i que entrin a l'hospital
amb una mentalitat oberta, per
aprendre tant dels companys com
dels pacients". Aquesta manera
d'encarar la professió els ajudarà
a anar guanyant experiència "per
poder actuar sota pressió en situacions crítiques" ■

Sobre la feina d'infermera, la
Laura Ramírez cita "l'empatia"
com a un element clau |
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La segona protagonista de l'entrevista és la Yolanda Manzano,
infermera de salut mental de
l'Hospital de Mataró. En el cas
de la Yolanda, el seu primer 'somni' era dedicar-se a la fisioteràpia, però la carrera d'infermeria
la va atrapar dins del món sanitari per sempre més. Des del
2000, Manzano treballa al servei de salut mental de l'hospital.
"Vaig descobrir la salut mental
l'últim any d'universitat i em va
encantar. Des d'aleshores, sempre he estat lligada a aquest
camp", relata. Molts de nosaltres associem sempre la feina
d'una infermera a les malalties
que compten amb un component més físic. Però... Quina és
la feina d'una infermera de salut
mental? "Acompanyar el pacient durant tota la seva malaltia.
Les malalties de salut mental
solen ser cròniques. La nostra
funció és acompanyar la persona des de l'inici i durant tota
la seva evolució, donant suport

Yolanda Manzano,
infermera de salut mental
de l'Hospital de Mataró |

en les múltiples necessitats
que aquesta desenvolupa", ens
relata la nostra protagonista.
"Treballar la consciència de la
malaltia, l'acceptació del tractament, i construir estratègies

per assegurar que el pacient té
uns bons hàbits... Això fem. Al
final, el pacient de salut mental
se sol descuidar molt. Nosaltres
intentem que la seva qualitat de
vida millori ■

El pacient és el centre
Durant la nostra conversa amb
la Yolanda Manzano li preguntem quin és el component de la
seva feina que més la fa vibrar;

l'equip multidisciplinar que hi

una persona pot tenir", valora.

ha a l'hospital", ens explica. A

Per tancar l'entrevista, pronun-

la Yolanda també li demanem

ciem la paraula més expressada

què hauria de tenir una infer-

per tots i totes en l'últim any:

que més somriures li genera. La

mera per desenvolupar la seva

coronavirus. Haurà afectat la

seva resposta no triga ni un se-

tasca de manera excel·lent. Ella

gon en arribar: "els pacients".

comparteix visió amb la Laura

pandèmia als pacients de salut
mental? "I tant que sí. Hem de-

"És molt maco veure com són

Ramírez. "Una infermera ha de

tectat que moltes persones han

capaços d'afrontar situacions

saber escoltar i tenir molta paci-

tardat més a demanar ajuda per

complicades i assumir-les. Al

ència. Sempre dic que, si t'agrada

por a venir a l'hospital. Ens han

final, en salut mental no tenim

la feina, tot és molt més fàcil.

arribat pacients en situacions

una prova física que demostri

A vegades t'emportes històries

clíniques pitjors de les habitu-

un diagnòstic, i això complica

dures a casa, però també vius

als", adverteix Yolanda Manzano.

més l'acceptació. M'agrada quan

moments molt reconfortants.

Escoltats els seus testimonis,

el pacient entén que necessita

Sentir que ajudes algú és una

aquest text només pot acabar

ajuda i es deixa ajudar per tot

de les millors experiències que

amb un etern 'gràcies' ■
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