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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Una dona excepcional

Opinió:
Bernat López

Aquesta setmana tenim l'honor de presen-

tancar a la presó sense cap motiu. Va estar un

tar-vos un dels reportatges més especials
Us acostem el testimoni d'una mataronina

any privada de llibertat a Les Corts, vivint en
unes condicions de precarietat inhumanes.
Aquella tràgica experiència, però, no va fer

excepcional. Podem dir, sense por a equi-

néixer en ella cap sentiment de rancúnia cap

vocar-nos, que es tracta d'una persona única. Paquita Roure Jané va néixer a la nostra
ciutat el 17 de gener de 1917. Amb 104 anys,
la nostra protagonista té gravats en la seva

als seus captors. Ella, a la presó, va preferir de-

del primer any de vida de la Revista Iluro.

dicar-se a fer amigues. Encara avui, camí dels

prodigiosa memòria instants de la Mataró de

105 anys, la Paquita passeja, surt a esmorzar
amb amigues i llegeix el diari. "De morir-me
no en tinc ganes. Hi estic molt bé aquí", ens

diferents èpoques històriques. La Restauració

confessa. La història de la Paquita Roure ens

Borbònica, la dictadura d'en Primo de Rivera,

permet viatjar a la Mataró d'una altra època i

la II República, la dictadura franquista, la de-

descobrir els secrets de vida de la veïna més
gran de la ciutat. Des de la Revista Iluro hem
tingut el privilegi de compartir amb ella una
entrevista que mai oblidarem. Esperem que
la gaudiu tant com nosaltres ■

mocràcia... La senyora Roure és una dolça enciclopèdia de records, somriures i tranquil·litat;
però per damunt de tot és una dona amb una
força i energia increïbles. De ben jove la van

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: CAL PACIFICAR LA N-II
UN COP ELIMINATS ELS PEATGES?
SÍ (88%) | NO (12%)
TENS DIFICULTATS PER PAGAR
EL REBUT DE LA LLUM?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Inici d'obres a la N-II i a l'anella ciclista

Mor Vicente del Río, activista històric

Iniciades les obres per construir una rotonda a la
N-II, a l'altura de Sant Simó. També han començat
les obres de l'anella ciclista.

Ens ha deixat Vicente del Río. Militant del PSUC,
cofundador de l'AV de Peramàs i membre del Grup
de Recerca de la Memòria Històrica.
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Així eren
les festes
de la Plaça
de Cuba als
anys 70

Foto antiga: antiga Plaça de
les Tereses. Foto: Jordi Sans.

Foto actual: la plaça actual.
Foto: Arxiu.

La 'porteria' de
la Plaça de les Tereses
Records: Bernat López

Avui volem fer un viatge en el

obligacions escolars. En la fo-

de los Caídos. La plaça de mit-

temps situats en un dels llocs

tografia antiga que us presen-

més emblemàtics i cèntrics de

tem s'aprecia un detall que

Mataró. La Plaça de les Tereses

volem remarcar. Els dos fanals

jans del segle XX era més espaiosa. S'hi podia jugar amb
més facilitat, prendre el sol o

és tota una icona de referència

de llum de la imatge eren una

fins i tot anar amb bicicleta.

a la ciutat. Els mataronins l'es-

Els veterans de l'època enca-

timen i en guarden un bon re-

de les millors 'porteries' artificials que hi havia a Mataró.

cord. Segurament molts d'ells

Així era la Plaça de les Tereses

baixaven cada dia a jugar a la

el 1959, tot i que en aquella

'placeta' un cop acabades les

època calia anomenar-la Plaza

Tereses no estaven soles; tenien un guàrdia-vigilant que
custodiava l'espai ■

ra recorden un detall més: les

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

12 nous trams
de carril bici
T1

Iniciem les obres de construcció
de l’anella ciclista de Mataró per
millorar i interconnectar la xarxa
de carrils bici de la ciutat fins
arribar als 15 km

T3

MÉS INFORMACIÓ I AFECTACIONS AL TRÀNSIT

www.mataro.cat/mobilitat

@matarocat I Ajuntament de Mataró
I Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 gratuït
De dilluns a divendres de 8 a 19 h,
900 859 009 des de fora de Mataró

í Ra

Tram nou
en projecte

per una mobilitat
més sostenible i segura

Durada prevista de les obres
de juliol de 2021 a març de 2022

Cam

T2
T4
T5
T6
T7

Carril bici
existent

l

Carril bici existent
sobre vorera

Rda. d’Alfons X El Savi - Camí de la Geganta
Pl. de Granollers - Pl. de Serra i Xifra
Camí del Mig
Pont de la riera d’Argentona
Jaume Isern - Argentona
Camí del Mig - Miquel Biada
Enric Prat de la Riba
(Floridablanca - Alfons X El Savi)

Porta Laietana - La Rambla
Via Sèrgia
T10 Camí Ral (Floridablanca - Rda. de Cervantes)
T11 Rda. Prim - Rda. de Barceló
T12 Pl. d’Alfred Opisso
T8
T9

Pla de Mobilitat
de Mataró
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Paquita Roure,
història viva de Mataró |

Reportatge
Paquita Roure: 104 anys amb Mataró al cor
Camí dels 105 anys, la veïna de més edat de la ciutat conserva intacta la passió
per viure. De jove va estar a la presó. Avui, presumeix dels seus 20 besnéts
Text: Bernat López

A

vui tenim l'honor de presentar-vos

La Restauració Borbònica, la dictadura

el testimoni d'una mataronina molt

d'en Primo de Rivera, la II República, la

especial. Podem dir, sense por a

dictadura franquista, la democràcia... La

equivocar-nos, que es tracta d'una per-

la nostra protagonista té gravats en la

senyora Roure és una dolça enciclopèdia
de records, somriures i tranquil·litat. Des
de la Revista Iluro hem tingut el privilegi
de compartir amb ella una entrevista que

seva prodigiosa memòria instants de la

mai oblidarem. Esperem que la gaudiu tant

Mataró de diferents èpoques històriques.

com nosaltres.

sona única. Paquita Roure Jané va néixer el 17 de gener de 1917. Amb 104 anys,
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Paquita Roure Jané
va néixer el 17 de
gener de 1917. Amb
104 anys, té gravats
en la seva memòria
instants de la Mataró
de diferents èpoques
Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Cols des del llit

dla seva gran passió. "Quan vam venir a viu-

La Paquita, tal com li agrada que l'anomenin,

re a aquesta casa, des del meu llit veia un

ens rep a la seva llar del carrer Argüelles. La

gran camp de cols. Des d'aleshores, Mataró

casa és ben plena d'art; sobretot de pintures,

ha canviat molt. Està més maco. L'única cosa
que em falta és que m'adoquinin bé el carrer
per poder passejar com cal", ens trasllada la
senyora Roure. La Paquita va anar a escola
a Sant Josep, i després va canviar al col·legi
conegut com Les Capes. "Vaig fer el batxillerat elemental, però per continuar estudiant
m'havia de desplaçar a Barcelona cada dia.
A casa ho trobaven molt gros fer anar una
noia sola fins a Barcelona. Llavors vam decidir
que estudiaria Comerç", ens relata la nostra
protagonista. Als 14 anys, Paquita Roure va
començar a treballar al despatx de l'empresa

La Paquita i la seva germana vestides de Santes |

familiar. El taller J. Roure era una foneria de
prestigi a la Mataró dels anys 30. "En tota la
fàbrica només hi havia dues noies treballant.
I una era jo", ens reconeix. En una època ➜
9
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Per assegurar-se que el seu pare no marxés a França, la Generalitat va empresonar la Paquita i la seva germana |

de forta inestabilitat política, la II República va quedar
proclamada. Aquell 14 d'abril

col·lectivitzada a partir de
1936 per tal de fabricar-hi

fàbrica al servei de la guerra,

bombes d'aviació i de mor-

nar la Paquita i la seva germana. Així va ser com dues
adolescents de Mataró van

del 1931, la Paquita el recorda

ter per l'exèrcit republicà. El

amb total nitidesa: "Quan es
va proclamar la República, el

responsable de signar i supervisar la producció era en
Pepitu, enginyer industrial i

meu pare ens va venir a buscar

la Generalitat va empreso-

acabar tancades a la garjola,
acusades de forma injusta

a l'escola. Ell no hi venia mai,
però aquell dia sí. Vam anar

pare de la Paquita. "Només

de fer 'socorro blanc' a fa-

esclatar la guerra van venir a

vor del bàndol colpista. "Ens

a la Riera per veure com es

buscar el pare per matar-lo.

llençava el bust del rei Alfons

La meva germana el va avisar

van venir a buscar a les tres
de la matinada. Primer vam

XIII des del balcó de l'Ajunta-

i va poder saltar des del pri-

estar un mes al sòtan de Can

ment. El pare ens va dir que

mer pis de casa i escapar-se",

Busutil, després ens van alli-

allò era històric. El pobre home

ens relata Paquita Roure. El

berar per seguir-nos i saber

no s'imaginava els maldecaps

senyor Pepitu va aconseguir

amb qui ens relacionàvem, i

que ens arribarien després".

lliurar-se d'aquell fatídic de-

després ens van tornar a aga-

senllaç, però qui va pagar els

far a totes per tancar-nos un

Sobreviure a la presó

plats trencats van ser les se-

any a la presó de Les Corts",

Malgrat que a Can Roure

ves dues filles: la Paquita i la

recorda la Paquita. De res van

"mai s'havia parlat de polí-

Magdalena. Per assegurar-se

tica", la família no va poder

que l'amo de Can Roure no

esquivar les dramàtiques
conseqüències de la Guerra

marxés a França, tal com
van fer altres propietaris

servir els seus documents
com a membre de l'UGT i
treballadora de fàbrica. A

Civil. La foneria va quedar

industrials, i mantingués la

Can Busutil, una txeca situada al carrer Pau Claris de
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Festes de barri al carrer Argüelles quan la Paquita tenia 3 anys |

Barcelona, hi va compartir

social i procedència. Moltes

tornada cap a Mataró després

captiveri amb 70 persones

d'elles venien del barri xinès

de 365 dies privada de lliber-

més. "Només hi havia un

de Barcelona i es dedicaven a

tat tampoc va ser fàcil. Les

vàter i sense cap privacitat.
Tothom feia les necessitats

la prostitució o a robar. Anys

darreres batalles i escamots

després, ja amb la dictadu-

del conflicte bèl·lic encara

allà davant", ens explica la

ra instaurada, Paquita Roure

Paquita.

s'havia arribat a retrobar amb

se sentien pel Maresme, tal
com ens explica ella: "El dia
que vam tornar, encara vam

algunes d'elles mentre pasUn any de penúries

sejava per les Rambles o pel
Paral·lel. En veure-la, moltes

sentir trets per Llavaneres.

El seu any a la presó, la senyora Roure el qualifica com "molt

abraçaven la nostra protago-

tot s'acabés. A casa vam patir

llarg". "No vaig passar mai por,

nista i l'omplien de petons. La

però vam viure situacions molt

nostra mataronina il·lustre no

complicades. S'hi vivia molt

va ser alliberada fins al final de

molt durant tota la guerra".
De fet, la Paquita ens detalla que els seus pares no les

malament allà dins. Hi havia

la guerra, quan els 'nacionals'

volien deixar passar a casa,

polls i sarna. I ens alimentaven

van entrar a Barcelona com

amb caldo d'intestins d'ani-

a proclamats vencedors del

perquè no es creien que les
noies que estaven trucant a

mal", relata la prodigiosa ma-

conflicte. "Ens van deixar anar

la porta fossin les seves filles.

taronina de 104 anys. A la pre-

i ens van portar directament a

só de Les Corts, la Paquita va

la Diagonal, per rebre els naci-

"La guerra va ser molt dura.
Es van fer moltes bestieses

compartir captiveri amb 1.200

onals. La meva germana, tota

i a casa vam patir molt per

dones i va tenir temps per fer

innocent, els hi deia als musul-

"moltes amigues". A Les Corts

mans que eren molt ben plan-

hi havia noies de tota classe

tats", rememora la Paquita. La

menjar. Algun pagès ens venia alguna cosa, però era difícil", relata ■

Nosaltres només volíem que
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Camí dels 105 anys, Paquita Roure conserva intacta la passió per viure |

Mantenir cinc fills
Un cop superat el tràngol viscut a Les Corts,

A mi m'era ben igual... I la utilitzava amb

Paquita Roure va continuar amb la seva

els meus fills. En aquella època, a qui tenia

vida. El 1943 es va casar amb el Joaquim

millors notes a l'escola li donaven medalla.

Carbonell, fill d'un fabricant tèxtil. Semblava

Jo els hi posava als meus nens la d'excap-

que tot començava a funcionar, però llavors

tiva per fer-los contents", recorda la nostra

va arribar la crisi del cotó. Les mancances
econòmiques de la postguerra, sumades
a aquesta crisi, van obligar la Paquita i el
seu marit a pujar els seus cinc fills "treballant a mans". Entre tots dos van muntar

protagonista. D'aquella etapa, la Paquita
guarda un gran record de la Mataroneta,
un barri nou que es va crear a Mataró just
davant del mar, a la zona de la platja del

una confecció al menjador de casa per
grans empreses tèxtils. De mica en mica,

a aixecar casetes de platja i d'estiueig. La
Paquita, amb el seu marit i els seus fills,
hi van viure grans moments. "Hi anàvem

el context econòmic va anar millorant,

els diumenges d'estiu i quan era festa.

i les coses es van posar a lloc. "Recordo

Passàvem el dia fent banys i ja cap al ves-

que, després de la guerra, em van donar
una medalla per haver estat en captiveri.

pre tornàvem cap a casa", afirma. Les fes-

confeccionar i teixir per encàrrec de les

Callao. Allà, des de 1920, s'hi van començar

tes de la Mataroneta eren ben divertides.
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S'hi celebrava la coneguda com "cena a la
americana", una espècie de pícnic col·lectiu

on cada veí preparava un àpat per compartir amb tothom.

20 besnéts
Avui, camí dels 105 anys, Paquita Roure
conserva intacta la passió per viure. Cada
dia fulleja amb emoció les pàgines del
Punt Avui, el seu diari de referència, i passa llargues estones gaudint del fabulós
ambient del seu jardí. "De morir-me no
en tinc ganes. Em trobo molt bé, tot i que
amb això del coronavirus vaig amb molt

i paper i els poso a dibuixar", ens confessa. A la senyora Roure li encanta parlar;
sobretot amb les visites que, sovint, la
van a veure. És una dona d'allò més vital
i amb una energia sorprenent, tot i tenir
ja 104 anys. Encara passeja sovint i li encanta sortir a esmorzar a la granja Caralt
o a la pastisseria Uñó. "No vull pas mar-

serveixen, però quan els besnéts petits

xar encara. Aquí s'hi està molt bé!", ens
diu amb un somriure. No cal que ho facis, Paquita. Mataró t'estima i et necessita! Junts celebrarem els teus 105 anys.
T'enviem una càlida abraçada de part de

em venen a veure sempre els dono llapis

tots els teus veïns

de compte. No surto tant com abans", ens
reconeix. La Paquita és tota una artista.
De fet, casa seva és plena de quadres fets
per ella mateixa. "Ara els meus dits ja no

■
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Instants
El valor infinit dels Jocs Paralímpics

Mataró, referència en
natació adaptada

Maria Folgado, de B-Swim Mataró,
ha estat seleccionadora espanyola
dels esportistes amb paràlisi cerebral
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Els seus atletes han aconseguit
un or, dues plates i un bronze
a Tòquio 2020

En total, la delegació espanyola
ha sumat 36 medalles
als Jocs Paralímpics
17
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Mataronins
Singulars

C

Manuel Mas: el desig de transformar la ciutat
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
En Manuel Mas i Estela ha estat l'alcalde de Mataró
durant 21 anys, un període en el qual es va transformar radicalment la ciutat. D'acord que 21 anys
d'alcaldia és molt de temps i, si se'n tenen ganes,
es poden fer moltes coses. En Mas ho va voler
i les va fer. Va néixer a Cabrils el 10 de març del
1948. Al cap de pocs anys es va traslladar a viure
a Mataró on hi va estudiar la primària i el batxillerat amb els "Hermanos Maristes", sembla que
amb molt bones notes. Tot seguit es va llicenciar en Ciències Econòmiques a la Universitat de
Barcelona. Des de molt jove es va interessar per
la política i el cooperativisme. Va entrar a formar
part de la Unió de Cooperadors (UC), entitat que
aleshores presidia en Francesc Roy i Blanc i de la
qual en Mas aviat n'ocuparà el càrrec de tresorer.
El 1975, en Roy deixa la presidència de la Unió
de Cooperadors, després d'ostentar-la durant 17
anys, i en Manuel Mas és nomenat el seu substitut. El 1978, la Unió de Cooperadors va presentar
problemes econòmics. Al supermercat que feia
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El 7 de gener del 1983, Mas és nomenat alcalde |

set anys havien obert als baixos de la cooperativa de vivendes Laie del carrer del poeta Punsola
no li surten els números; a la llibreria Robafaves,
que també era propietat de la cooperativa, tampoc. En assemblea general, els cooperadors van
decidir abaixar definitivament les persianes del
supermercat i cedir Can Robafaves als set treballadors que la regentaven. La condició era que
els nous propietaris formessin una cooperativa
de treballadors i que aquesta es fes càrrec de
totes les existències i dels possibles deutes.En
Manuel Mas va demanar en repetides ocasions
deixar la presidència de la Unió de Cooperadors.
Finalment, el 1980 se li va acceptar la dimissió i
fou nomenat com a nou president en Xavier Vilert.
El 7 de gener del 1983, Manuel Mas i Estela és
nomenat alcalde de Mataró, guanyant les eleccions municipals amb una àmplia majoria absoluta. Substitueix en Joan Majó, socialista com ell, i

16
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CURSOS DE L’ESO I BATXILLERAT A IRLANDA
L’origen de KBLanguage és la
pròpia experiència personal.
Quan la Montse Guardiola i en
David Cabezudo, fundadors
de KBLanguage, van cercar
un viatge a l’estranger per a
un dels seus fills no van rebre
l’atenció personal i de confiança que ells esperaven, i això
els va impulsar a crear el seu
propi projecte: oferir programes d’immersió fets a mida,
centrats en les necessitats de
cada usuari, atenent de manera personalitzada allò que cadascú busca quan decideix fer
una estada en un altres país.
Aquesta manera de treballar,
centrada en les necessitats de
cadascú, els fa únics i diferents
a la resta de projectes d’intercanvi o estades a l’estranger
existents, donat que no tenen
una oferta de propostes tancada, sinó que preparen el viatge
a la mida del viatger.
I aquesta idea del projecte va

donar com a resultat un servei
a la carta que no té límits, més
enllà de la imaginació de qui
ho demana. Des d’estades de
joves amb famílies estrangeres
a viatges per vacances en família, passant per cursar ESO,
Batxillerat o estudis universitaris, fins a fer classes de dansa
en anglès o estades d’au-pair...
tot fet a mida i personalitzat
per la Montse i en David.
La clau de l’èxit
La clau de l’èxit de KBLanguage
és donar una atenció molt personalitzada i conèixer a tots
els seus viatgers abans de
l’inici del viatge (en aquests
cinc anys només hi ha hagut
un parell d’excepcions). I, de
cara als pares dels viatgers, enviar-los informació de forma
gairebé diària durant la seva
estada, per generar màxima
confiança, de manera que si
l’adolescent no ho fa (com és

habitual en l’edat), els pares
estiguin tranquils. KBLanguage
no vol ser una empresa gran,
ja que no vol perdre la seva
essència, l’atenció personalitzada que els seus fundadors
volen amb els seus viatgers, i
que els caracteritza i diferencia de la resta de projectes similars. Aquesta proximitat, a
més, els permet adaptar-se
a requeriments fora del que
és habitual, com buscar summercamps d’esports específics
(com futbol, bàsquet o tennis)
o concertar activitats extres
(com classes de natació o dansa). En el procés de gestació
d’aquest projecte, han arribat
a acords amb entitats locals
amb una contrastada experiència en l’organització i gestió
d’estades educatives a Irlanda,
que s’ocupen de dirigir l’equip
docent i seleccionar les famílies d’acollida. Més informació:
www.kblanguage.com
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En Mas va compartir la seva tasca d'alcalde de Mataró amb altres importants càrrecs dins l'Administració |

primer alcalde mataroní després de la dictadura.
Durant els molts anys que va ser alcalde, en Manuel
Mas es va guanyar la fama de ser un home molt
tossut i, a vegades, un xic intransigent. Els que el
van tractar diuen que tenia les idees molt clares i
quan es proposava tirar-les endavant no hi havia
forma humana ni divina d'aturar-lo. Dins de l'Ajuntament era considerat com una mena de "califa".
Personalment crec que en Manuel Mas va ser un
bon alcalde. Va saber unificar geogràficament la
ciutat gràcies a dos dels seus grans projectes:
la Via Europa i el Parc Central. Dues grans obres
públiques que van permetre cohesionar, entre si i
amb el centre, diversos barris que fins aleshores
vivien amb un cert aïllament. L'encertada planificació i posada en funcionament d'una bona xarxa
de transports públics municipals, el Mataró Bus,
va contribuir a assolir aquest ambiciós objectiu.
Fins aquell moment, els ciutadans que tenien el
seu domicili en barris perifèrics com Cerdanyola,
La Llàntia, Cirera i Els Molins, quan baixaven al
centre deien "Baixem a Mataró". Després de la
reforma urbanística d'en Manuel Mas, aquests
veïns ja no baixen a Mataró, perquè són conscients que ja estan a Mataró. Ara baixen al Centre.
Si féssim un inventari dels serveis municipals que
van canviar radicalment durant el comandament
d'en Mas, podríem parlar del front marítim, amb
la construcció del port, de la neteja i equipament
de les platges i de la urbanització del Passeig
Marítim. També de la remodelació i enjardinament

de moltes places, avingudes i passatges. Cal que
recordem com eren fa mig segle la Plaça de les
Tereses, la de Fiveller, la de Catalunya o la de Can
Tunyí, avui parc de Cerdanyola. S'han recuperat
per l'ús dels ciutadans edificis tan emblemàtics
com són l'Escorxador, Can Boada, Can Xalant i la
presó de la "Mitja Taronja". En Mas va tenir l'enginy
de convertir el nucli històric de la ciutat en zona
peatonal, un projecte que el seu predecessor, en
Joan Majó, tenia al cap però no va arribar a assolir. Aquest procés el va portar a enfrontar-se
amb gairebé tots els botiguers de la ciutat, però
degut a la seva obstinació, el va aconseguir tirar
endavant. Actualment, encara que han passat
molts anys, són molts els ciutadans que encara se'n recorden d'aquell cèlebre "Me la bufen",
dirigit al col·lectiu de botiguers i que va quedar
enregistrat a la gravadora del periodista del Punt,
en Xevi Galceran. Posteriorment, la majoria dels
comerços del centre de la ciutat han acabat reconeixent que el projecte de l'alcaldia els beneficiava. També va obtenir subvencions per crear
escoles bressol, centres cívics, camps de futbol,
poliesportius i casals d'avis a la majoria dels barris de la ciutat ■ ■ ■
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Per llegir la biografia
completa, escaneja
el codi QR
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Liberty School Mataró
!Empieza hoy mismo a
aprendrer inglés en nuestra
academia Liberty Lenguage
School!
• Contamos con diferentes niveles de inglés, de tal
manera que, estarás con un

grupo de tu nivel.
• Las clases son dos días a la
semana (lunes y miércoles o
martes y jueves, dependerá
del nivel).
• Nuestro alumnado es preparado con el Método Callan,

para que se puedan presentar a los exámenes oficiales
con un alto porcentaje de
superarlo con buena nota.
Para más información, llámanos o escribe un mensaje y
te atenderemos encantados.

!Empieza hoy
mismo tus clases!

CLASES DE
INGLÉS
PRESENCIALES
DIFERENTES NIVELES:
A1/A2 - B1/B2 - C1/C2
2 días en semana, 2,30h.
Método de estudio Callan
Preparación de exámenes oficiales
Francesc Macià - Mataró - www.libertyschool.es

937 586 983 · 682 708 323
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Salut

Reportatge
sobre Mataró
Camina per
l'Alzheimer

Papà, quina hora és?
Salut: Juan Antonio Ciller
Vicepresident de l'Associació Mataró Camina

Així em preguntava una vega-

intentant justificar-se. Encara

da i una altra la mare, recol-

era relativament jove, havia

vàrem passar molta necessitat i també gana". Un dia, en

zada en el seu llit. La mare es

complert recentment els 65

tornant jo a casa després de

deia, Josefa. Un bon dia, de

anys, encara que aparentava

la meva jornada laboral, no hi

sobte, va començar a oblidar

ser més gran; es trobava bé,

era. No vaig donar-hi massa

petites coses quotidianes: la

llevat d'alguna petita dolen-

importància. Hauria anat a ca la

bossa, les claus, comprar el pa,

ça de l'edat. "He viscut mol-

Pepa, la nostra veïna. Hi anava

posar sal als menjars. "Sí que

tes penalitats", ens deia. "Entre

sovint a fer-la petar. Vivíem a la

n'hi he posat", contestava ella,

elles una postguerra en la qual

Ronda Cervantes i totes dues
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es feien confidències i s'aju-

mare no és a casa i a aques-

aquí. Ha patit un accident, un

daven en tot. Vaig fer temps

tes hores sempre hi és, saps

cotxe l'ha atropellada i li ha

mentre preparava la bossa

on ha anat?". "No ho sé pas,

trencat una cama". Arribàvem

d'esport. En aquella època jo
entrenava un equip de futbol
de la comarca. L'espera va ser

la vaig deixar fa unes dues ho-

ràpidament a l'hospital quan
ja es feia fosc. Plors, cap paraula; el pare es va abraçar a

feia tard. Vaig anar al pis de la

res, estava mirant la novel·la".
"Anem a casa, necessito que
hi siguis allà per si algú truca
pel telèfon. Jo aniré a veure si

Pepa i ella mateixa em va obrir

la trobo". Ja començava a pre-

ploraven, la mare em mirava
com espantada. Quan es van

la porta: "Pepa, hi és la mare

ocupar-me. Vaig preguntar als

calmar una mica el pare va co-

amb tu?", "No, aquesta tarda no

veïns, a les botigues properes

mençar a renyar-la. "On ana-

ha vingut i tampoc l'he vist pel

on solia comprar, als coneguts

ves?, per què no ens has dit

carrer", em contestà estranya-

del carrer. Ningú en sabia res

res?". La mare, amb els ulls molt

da. Em vaig dirigir al bar on el
pare solia fer la partideta a les

de la mare. Torno a casa per

oberts, no contestava. "Pel que

veure si havia aparegut i em

sembla es va perdre i deam-

tardes. Estava tranquil·lament

trobo al pare desencaixat: "Està

bulava per Mataró parlant sola,

assegut mirant els amics que

a l'hospital, ha vingut un Policia

segons van dir uns testimo-

jugaven al dominó. "Pare, la

Municipal preguntant si vivia

nis al lloc de l'accident", ens va

inútil, la mare no arribava i se'm

ella sobre el mateix llit, tots dos
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explicar el caporal de la policia.

dir-nos res, quasi no parla, no-

de nena amb els seus pares i
germans a Salobreña amb altres en què ens escridassava
sense motiu aparent. A causa

més plora, tot el que ens ha

de la inactivitat se li va compli-

dit és que no sap què ha passat, hem escorcollat la bossa

car la circulació i la vam haver

i, pel DNI, hem sabut on vivia".
Encara avui m'emociono tot re-

va lamentar. Recolzada en el
seu llit em preguntava sovint:

cordant: la mare va començar

"Papà, quina hora és?, papà,

a desvariejar, els metges deien
que era degut a l'anestèsia i als

quina hora és?". La mare ja no
va sortir viva de l'hospital, va

medicaments. La realitat va ser

morir després de dos mesos

molt diferent. Recuperada de

internada. Dos dies abans de

l'accident, la mare es va atrin-

morir, en arribar per rellevar al

recursos i, sempre, sense entendre què els passa al pare o

xerar en el seu silenci, a vol-

pare, em va cridar: "José, "acér-

la mare. Aquesta malaltia, curta

tes tenia la mirada perduda i

cate". Em vaig apropar, va aga-

o llarga, esgota i desespera als

el pensament com llunyà. Una

cuidadors i, algunes vegades,

que està amb tu?, assenyalant

far la meva cara amb les dues
mans i em va fer dos petons
(des de l'inici de la malaltia no
m'havia tornat a fer un petó).

al pare. En aquells moments

Vaig entendre que aquells dos

rebuts per aquests malalts i les

em pensava que no ho deia

petons era el seu comiat. Quan

seves famílies, que són molt

de debò, però tot va ser molt

hi penso no puc reprimir les llà-

d'agrair, no responguin en bona

pitjor. Després de marxar jo, va

grimes. Uns mesos després el

part a conceptes com la caritat

començar a increpar al pare.

pare va començar a tenir símp-

i l'ajut solidari privat, sinó al de

Quan tornava a casa me'l solia

tomes amb la mateixa malal-

dependència, emparat per la

trobar plorant com un nen pe-

tia de fons, però aquesta és

Llei actual i, sobretot, a la seva

tit: "No deixa que m'acosti, em

altre crònica. Històries simi-

justa aplicació sense demores.

crida, m'insulta". A estones era

lars les he escoltat durant any

Ells, els malalts d'Alzheimer,

ella i a altres no sabia qui era,

rere any dels llavis de familiars

s'ho van guanyar a pols. Els

tornava a la infància, em deia a

amb malalts d'Alzheimer: de-

mi "papà"; alternava anècdotes

semparats, sovint amb pocs

familiars ho necessiten i s'ho
mereixen ■

"L'accident ha estat al Camí de
la Geganta, ella no ha sabut

nit em va preguntar on es trobava i qui era aquest senyor

d'ingressar. En cap moment es

destrossa la mateixa família.
Des de l'Associació Mataró
Camina reclamem que els ajuts
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Científics de l'OMS afirmen que
la tercera dosi no és necessària

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Salut: Bernat López

L'administració d'una dosi de
reforç de la vacuna contra la

seva anàlisi, els experts consta-

Covid-19 a tota la població no

"segueixen sent altament

ten que les vacunes existents

efectives contra la malaltia
greu", fins i tot la produïda
per les variants de més risc ■

és "apropiada" en aquest moment de la pandèmia a causa
de l'alta eficàcia de les actuals vacunes, segons un estudi
internacional publicat aquest
dilluns a la revista 'The Lancet'.
La investigació, realitzada per
un equip internacional format
per científics de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)
i d'altres institucions, examina
les dades de totes les proves
clíniques i estudis observacionals publicats. A partir de la

ESPERAR A NOVES VARIANTS
Segons una mitjana dels resultats obtinguts, la vacunació
actual mostra una eficàcia del 95% contra la malaltia greu,
tant per la variant delta com per l'alfa, i d'un 80% contra
el contagi per qualsevol d'elles. Els experts afirmen que,
si finalment es fan servir les vacunes de reforç, caldrà
identificar les circumstàncies i els grups de població
concrets en què els beneficis superin els riscos. Sostenen
a més que, en tot cas, una dosi de reforç serà més útil
si s'administra per combatre futures noves variants, i
no les actuals ■

REALITzem VISITEs
amb VOLANT DE LA
CARRETERA DE
MATA 70, MATARÓ

622 16 39 98
AMB CITA PRÈVIA

SEGUREtat
SOCIAL
TRUCA’NS

i demana cita
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SOM ISSA
SOM PROXIMITAT

SOM MATARÓ
La teva assegurança de
salut al cor de la capital
del Maresme.

Coneix les nostres
pòlisses:

ISSA
10

ISSA
BÀSIC

WWW.CLINICAISSA.COM
Segueix-nos a:
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Alzheimer i Covid-19: un
estudi vincula el virus amb
l'acceleració de la malaltia

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Salut: Bernat López

Cada vegada són més les evidències que apunten a una
relació entre la Covid-19 i les
disfuncions cognitives a llarg
termini. Una nova investigació presentada recentment a
la Conferència Internacional
de l'Associació d'Alzheimer
2021 (AAIC) ha trobat associacions entre la nova malaltia infecciosa i dèficits cognitius persistents, inclosa

treball, procedents de Grècia

aviat per establir qualsevol

l'acceleració de l'Alzheimer.

i Argentina, suggereixen que

relació a llarg termini entre

El treball presentat es basa

els adults grans pateixen amb

la Covid-19 i l'Alzheimer, tot i

en les dades aportades per

freqüència un deteriorament

reconèixer que les sospites en

un consorci internacional for-

cognitiu persistent després de

aquest sentit són cada vegada

mat per representants de 40

la recuperació de la infecció
per SARS-CoV-2.

més fortes. L'estudi suposa

països, que està avaluant les
conseqüències a llarg termini

una constatació de la relació
que hi ha entre les infeccions

de la Covid-19 en el sistema

Sospites consistents

sistèmiques, el deteriorament

nerviós central. Els primers

Els investigadors reconeixen que encara és massa

cognitiu i l'acceleració dels

resultats d'aquest grup de

processos degeneratius ■
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Mu: què sabem sobre la nova
variant de la Covid-19?

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Salut: Bernat López

La variant Delta no és l'única

descoberta la variant Mu,

que estan vigilant els cien-

detectada ja en almenys

tífics. Recentment ha estat

46 països. Aquesta variant

es va documentar per primera vegada a Colòmbia
al gener de 2021 i s'ha
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transmès per altres nacions sud-americanes.
Quins efectes té?
Les preguntes clau són si Mu
és més transmissible que la
variant Delta, i si pot causar
una malaltia més greu. Mu
té una mutació anomenada
P681H, reportada per primera
vegada en la variant Alfa, que
d'una transmissió més ràpi-

amb la capacitat d'evadir els
anticossos contra el corona-

la qual algunes vacunes són

da. No obstant això, aquest

virus. Les proves sobre això

menys eficaces. De tota ma-

estudi encara està en format

són més concretes. Aquestes

nera, la comunitat científica

de prepublicació. Mu tam-

mutacions també s'han de-

bé té les mutacions E484K i

tectat en la variant Beta. És

K417N, que estan associades

possible, doncs, que Mu es

encara no sap si les mutacions de Mu es traduiran en un
augment de la infecció ■

és potencialment responsable

comporti com Beta, contra
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Un defecte genètic causaria
els casos greus de COVID-19

Amplia la
notícia al web

Salut: Bernat López

Mataró i el Consorci Sanitari

implantació al nostre país.

immunitària davant de la

del Maresme participen en

La recerca realitzada mos-

COVID-19. Si el gen TRL7 del

un estudi publicat a 'Science'

tra que la resposta auto-

sistema immunitari funcio-

que mostra com un defecte

immune a l'interferó propi,
causada per un defecte en
el gen TRL7, és el principal
factor de mal pronòstic de
la COVID-19.

na malament produeix uns

genètic explicaria els casos
greus de COVID-19. El CsdM
va ser el primer de Catalunya
en avaluar i aprovar una investigació que aplega més

autoanticossos que actuen
contra els interferó de tipus I que el nostre mateix
cos ja ha produït per lluitar
contra el coronavirus. Com

de 300 centres de tot el
món. El Maresme ha col·

Què és l'interferó?

a conseqüència, les perso-

Davant d'una infecció, el cos

nes que tenen el gen TRL7

laborat aportar-hi mostres

humà produeix unes proteï-

defectuós tenen més risc

i en la traducció i adaptació

nes anomenades interferons

de patir una versió greu de

del protocol als centres catalans, facilitant així la seva

(IFN tipus I), que són clau,

la malaltia, i més probabilitats de morir ■

per exemple, en la resposta
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Motor
El nou impost del CO2 per a vehicles
Motor: Eva Remolina - amic.cat

El 15 de setembre de 2021 és

L'import de l'impost depen-

a furgonetes. S'espera, així

la data en què ha començat

drà de la quantitat de par-

mateix, que el proper 2022

a aplicar-se a Catalunya el

tícules contaminants que

baixi a 95 g/quilòmetre i

nou impost de CO2, un im-

s'emetin. Enguany, el límit

120 g/quilòmetre respecti-

post que afectarà més de dos

d'emisions per a motos i cot-

milions de vehicles entre au-

xes serà de 120 g/quilòme-

vament, pel que s'augmentarà la recaptació. L'impost,

tomòbils, motos i furgonetes.

tre i de 160 g/quilòmetre per

que ja havia estat aprovat
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fa uns quatre anys, intenta

20 euros aproximadament.

així com els adaptats per a

conscienciar de l'emissió dels

Quedaran exempts de paga-

minusvàlids. Per a calcular

gasos nocius i pretèn llui-

ment aquells que els hi resulti

tar contra el canvi climàtic

a pagar un import no superior

l'import que ens tocarà pagar, es pot consultar el web

i l'efecte d'hivernacle. Serà

a 6 euros, i també els vehicles

de l'Agència Tributària on s'ha

durant el mes d'octubre quan

100% elèctrics, les ambulàn-

habilitat un apartat que fa-

rebrem una carta de paga-

cies, els vehicles destinats a

cilita aquesta informació tan

ment amb l'import corres-

pompes fúnebres, vehicles

sols introduint el NIF del titu-

ponent i que, per la majoria

oficials, escúters i tricicles,

de conductors, serà d'uns

camions de més de 3,5 tones

lar i el número de matrícula
del vehicle en concret ■

SERVEI DE
REPARACIÓ
DE PATINETS
ELÈCTRICS
Emili Cabanyes, 20 · Mataró · Tel. 93 799 80 16

www.batterythings.com
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Llar
Consells pel bon manteniment de les cortines
Llar: viviendasaludable.es - amic.cat

Les cortines són un element

Consells per al seu bon

sovint i triar cortines de cuina

decoratiu de molta importàn-

manteniment:

especialment indicades per

cia en la nostra llar. A més de

Tracta-les amb afecte, no ti-

a aquestes estades.

proporcionar-nos intimitat o

ris la tela bruscament a l'ho-

A l'hora de rentar-les:

protegir-nos de la llum, i tam-

ra de córrer-les. No t'oblidis

Segueix les indicacions del

bé de la calor, poden donar

d'elles, és convenient fer una

el toc perfecte a la decoració

neteja a fons (cada quinze

fabricant. Et recomanem
optar per un programa

de qualsevol estada.

dies) per a eliminar la brutícia

amb aigua freda, i centri-

que s'adhereix, encara que
a simple vista no la veiem.
Protegeix-les de la pols: usa

fugat suau.
Penjar-les de seguida perquè no s'arruguin: tingues

una aspiradora amb un filtre

en compte que, si la cortina

i potència adequada per a

és molt finita i el material

eliminar-ho sense danyar el

no necessita planxat, pots

teixit. Protegeix-les del sol
i evita tenir sempre les cortines en la mateixa posició.

penjar-les una vegada ren-

Evita l'acumulació d'olors: no

passada de planxa, pots uti-

t'oblidis de ventilar l'estada

litzar una planxa de vapor ■

tades perquè s'assequin ja
posades. Si necessiten una
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És segura la teva llar per als nens?
Llar: Consumer/eroski.com - amic.cat

Prop de 91.000 menors de
cinc anys sofreixen cada any
algun contratemps, de major

o menor envergadura, entre
les parets del seu domicili, el
lloc de major sinistralitat per

als petits. Així ho constaten
les dades del Ministeri de
Sanitat en l'estudi 'Detecció
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d'Accidents Domèstics i d'Oci'.

mobles alts als quals no puguin accedir, o bloquejar les

colpegen al cap. Per evitar-ho,

Per evitar aquests accidents,
la clau està a aconseguir que

portes on es trobin aquests

elements que puguin resultar

la casa sigui una llar segura, en

productes per a impedir la

més susceptibles de fer mal

el qual el nen es pugui moure

seva obertura.

al nen, com les cantonades

a plaer sense perill. A conti-

Talls i ofegaments. Els ma-

nuació s'enumeren els riscos

terials punxants poden causar talls i els elements petits

de les taules, mobles baixos
i qualsevol mobiliari de vidre
de la llar.

domèstics més comuns:
Caigudes a l'escala. El 13,3%

es poden posar protectors als

provocar l'ofegament del nen.

Protectors de portes. Després

dels menors d'un any acciden-

Cal tenir la màxima cura amb

del cap, les extremitats su-

tats ha sofert una caiguda per

aquests articles i evitar que els

les escales. La principal me-

menors puguin accedir a ells,

periors dels nens són la part
del cos més afectada en els

sura de prevenció és col·locar

amb dispositius de seguretat

accidents casolans. Per a pre-

portes de seguretat en tots

venir-ho, es poden col·locar

dos costats de l'escala i cui-

infantil.
Endolls. Els endolls són molt

dar que romanguin tancades

atractius per als bebès, i men-

retat, com a topalls de suro o

mentre el menor deambula

tre gategen estan a la seva

per la casa.

altura. Convé que sempre es-

goma-escuma en la part superior de la porta.

Productes tòxics. Els pro-

tiguin coberts amb protectors

Finestres i balcons. Han de

ductes de neteja i els medicaments han d'estar sempre
fora del seu abast. El més re-

de plàstic, que són molt difícils

ser inaccessibles per als nens.

d'extreure per als nens.
Cops al cap. El 73% dels menors d'un any accidentats es

Hi ha elements de seguretat

comanable és guardar-los en

diferents dispositius de segu-

en el mercat que impedeixen
que puguin obrir les finestres ■
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Trucs per a netejar la casa gastant poca aigua
Llar: vivirhogar.republica.com - amic.cat

A tots ens agrada tenir la casa

o treure les teranyines. Així

neta. El pensament general
és que fa falta gastar molta

trauràs la majoria de la pols i

aigua per a netejar a fons,

altra completament diferent.

però no. Amb els següents

També encarrega't de man-

per a poder mullar bé el pal
de fregar. A l'hora de rentar

trucs, podràs contribuir al

tenir-ho tot ordenat, perquè

els plats, intentar fer servir la

fet que no es malbarati ai-

si no crea una sensació de

quantitat justa d'aigua. Mulla

gua, alhora que vius en un

brutícia. A més, no t'oblidis

el fregall amb una mica d'ai-

entorn higiènic i agradable.

de netejar la pols de les tau-

gua i vés ensabonant els plats

En primer lloc, centra't en

les i els mobles, utilitzant un

els aspectes de neteja que

plomall o un drap. En aquest

es poden fer en sec, és a dir,

cas, pots usar un drap humit,

i fregant per a llevar la brutícia. Deixa actuar el sabó i,
per aclarir-los, posa tots els

sense aigua. Això inclou es-

però amb unes gotes serà

plats que puguis en la pila per

combrar, podar les plantes

suficient. A l'hora de fregar,

a aprofitar al màxim l'aigua ■

ja la teva casa semblarà una

no fa falta que omplis la galleda fins als topalls, només
necessites la quantitat justa
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La Màquina
del temps

24/09/2016

24/09/2011

Fa 5 anys...

Ordenança per sancionar pisos buits
L'Ajuntament de Mataró s'ha dotat duna nova ordenança que, quan es completin tots els tràmits burocràtics, permetrà sancionar els propietaris de pisos buits.
L'Ajuntament podrà imposar fins a tres multes coercitives de 3.000, 6.000 i 9.000 euros arribant fins a un màxim de 18.000 euros. El consistori comenta, però, que
la finalitat no és la recaptatòria sinó la d'aconseguir la
"mobilització" dels pisos al mercat.
Fa 10 anys...

Mataró s'adhereix al Pacte Nacional
pel dret a decidir
L'Ajuntament s'adhereix al Pacte Nacional pel dret a decidir
després que el Ple Municipal votés favorablement a la proposta de CIU. Als vots del grup del govern s'hi van sumar els
d'ICV-EUiA i la CUP, i l'abstenció decisiva del PSC. El PP i PxC
hi van votar en contra. "El procés engegat amb àmplia majoria
al Parlament fa patent que l'exercici del dret a decidir és un
objectiu de país", explicava l'alcalde Joan Mora.
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Si estàs esperant algun tipus
d'ajut econòmic o subvenció,
amb Venus transitant per Casa
VIII pots rebre respostes positives. A la feina potser toca
posar límits a l'abús.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Venus és a la Casa V i l'amor
es pot fer present. Pot donar-se
l'inici d'una relació sentimental.
Bona etapa per aproximar-se
més als fills i per gaudir del
temps de lleure.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus fa aparició per la Casa
VII i activa el sector de la parella. Si en tens, entreu en una
etapa més cordial i afectuosa
i si no en tens, pot donar-se
alguna oportunitat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Bon moment de redecorar la
llar o fer alguna petita reforma.
Si tenies algun conflicte familiar, entres en una etapa més
cordial i dialogant. Penses en
un amor del passat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Valores la teva relació de parella i reflexiones sobre el vostre
futur. Etapa meditativa sobre
cap on vols dirigir la teva vida.
Possibles millores al sector
econòmic.

Venus al teu signe afavoreix
la connexió amb els afectes i
aprofites per gestionar el que
sents. Pot començar una història d'amor. Objectius laborals
que comencen a moure's.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Augmenten les amistats amb
noves trobades. Diversos
amors i arribarà un moment
que tocarà triar. A la feina convé
ser prudent i si no estàs a gust,
cerca altres opcions.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Venus entra a Escorpí i transita
per Casa X, activant el sector
professional. Si esperaves una
oportunitat, ara es podria donar. Poses més atenció al teu
aspecte personal.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
A la feina pots viure un ascens
o una millora salarial. La salut
entra en una etapa sanadora
si hi havia alguna malaltia o
patologia. L'amor pot sorgir al
sector laboral.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si véns d'un temps de mal
humor, entres en una etapa
d'alegria i equilibri interior. Et
pots sentir més creatiu i vital.
S'activa la comunicació amb
algú del teu interès

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Etapa de reflexió sobre el teu
món emocional/sentimental.
Apliques els aprenentatges en
aquest sector per no tornar a
partir. Cerques teràpies que
t'ajudin a relaxar-te.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La tensió Sol/Neptú pot inclinar-te a un excés d'idealització.
No prenguis decisions precipitades i no reaccions a la provocació. Venus a Casa IX pot
portar alguna escapada.
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REFORMES ILUROMAR
• MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
• NUEVA EXPOSICIÓN DE 600 M2
• MUEBLES DE BAÑO DESDE 199,00 €

POR LA REFORMA DE LA COCINA, CAMPANA DE REGALO

REFORMA DEL BAÑO, MUEBLE DE BAÑO DE REGALO

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

Riera de Argentona, 4 Cabrera de Mar

931 704 532 · 637 454 583
ILUROMAR.indd 8
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Anuncis
per
paraules
antigüedades

VARIS

en

Inserta el teu
classificat online
general.

CLUB SEGLE XXI, CLUB SEGLE

679 736 491

XXI, Camí Ral 613. Mataró.

Pintor Pedro, pintura en ge-

Més massatge: teràpies in-

Tfno. 688290791. Senderisme,

neral.

tegrals-Massatge rus. Camí

classes de ball, excursions, cre-

Precios

económicos.

613.

2o

2a.

Mataró.

uers-viatges, cursets, sopars.

Rehabilitación de fachadas.631

Ral

389 764.

670595693-936893249

Agència

COMPRAMOS libros, juguetes,

Busco piso urgente que sea parti-

Pasa-ho bé per 12€ més.

comics, cromos, antigüedades,

cular.este es mi teléfono 698 244

plumas, Discos, puros, objetos

869 soy muy responsable!!

religiosos. Restos pisos, casas.
Pago al momento. José Miguel.
679-736-491
Agencia Matrimonial Sol. Desde
1995.Su pareja ideal en 15 días.
Tf.688290791.
Mudanzas económicas Mares-

TREBALL
Cuido personas mayores. Elisa
634 870 983
Cafeteria necessita personal de
caps de setmana i estiu matarocafe@gmail.com

me. 692 021 141

Empresa tèxtil precisa especia-

Reparatot: la seva reparació, al

lista en Owerlock, repunt, boras

millor preu. 688 290 791

i engomadora. Enviar currículum

Compro comics, discos, álbunes

seleccionboras@gmail.com ó 696

de fútbol, Playmobil, Scalextric,

491 197

Geyper-man, Madelman, mu-

Empresa tèxtil precisa mosso/a

ñecas, Tente, Rico, Paya y

de magatzem. Interessats enviar currículum seleccionboras@
gmail.com

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

Chica se ofrece para limpieza 631
941 295

mat.

I

amistats.

NECROLOGIQUES
15 de setembre
Antonio Jiménez Moreno 59
14 de setembre
Ángel González Ruiz 58
Rosa Redó Sancho 65
Antonia Jiménez Cantón 53
Antonio Bedmar Rodríguez 72
Roser Ubach I Alastuey 83
13 de setembre
Eva Rovira Wenander 52
Vicenç Del Río León 79
Manuel González Gómez 92
María Zambudio Martínez 90
Cristóbal Zapata Gómez 87
Joan Lladó Puig 83

Me ofrezco para cuidar personas
mayores. Tengo experiencia y referencias. 634 953 496

AMISTATS

cabrejunqueras.cat
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XIV MATARÓ CAMINA PER
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HOSPITAL
SORTIDA I ARRIBADA
PABELLÓ EUSEBI MILLÀ

FUNDACIÓ
MARESME

CERDANYOLA
5,6 KMS

LA LLÀNTIA

PLA DꞋEN BOET

RONDA BELLAVISTA
ELS
GARROFERS

PORT
MATARÓ

5,0 KMS

SORTIDA I ARRIBADA
PARC DE CERDANYOLA

AVD. DEL PORT

TECNOCAMPUS
CASTELL
DE MATA

TORRE DꞋARA

CAMI DELS
CONTRABANDISTES

RESIDENCIA
EL MIRADOR

SANT SIMÓ

MATARÓ
PARC

CINC SÉNIES

5,1 KMS

CIRERA
4,1 KMS

RONDA
CERVANTES

RONDA
PAÏSOS CATALANS

SORTIDA I ARRIBADA
ERMITA SANT SIMÓ
CARRER
SANT AGUSTÍ

SORTIDA
I ARRIBADA
NOU PARC
CENTRAL

LA RIERA

CABRÉ JUNQUERAS

HOSPITAL
DE SANT JAUME

SORTIDA I ARRIBADA
APARCAMENT
CARRER MONTANYA

URBANA
4,2 KMS

PLATJA DEL VARADOR

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

Adults: 5€

Menors 12 anys: 3€
sorteig de

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

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

Mataró camina
per l'Alzheimer

regals entre les

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

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

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

@matarocaminaxalzheimer

Mataró camina
per l'Alzheimer

@caminaalzheimer

fotos enviades

gorra

bossa de
fruita i aigua

matarocaminaperalzheimer
@ gmail.com

PATROCINAT PER
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Personal
Helena Sempere
Crear consciència per guanyar vida

Mira l'entrevista
en vídeo

Bernat López

"No me da la vida". Quants de vosaltres heu
pronunciat aquesta frase al llarg de l'últim any?
Segurament és una expressió que a tots ens
resulta d'allò més familiar, i que inclús hem acabat per normalitzar dins de la nostra vida. Però
darrere de les clàssiques lamentacions del dia
a dia s'hi amaga una realitat que cal ser capgirada. L'Helena Sempere així ho assegura. 32
anys, mataronina i emprenedora, l'Helena és un
cervell incansable. Sempre acompanyada per la
música, la seva gran passió, la nostra protagonista dedica una bona part de cada jornada a
crear, imaginar i organitzar. És Project Manager,
un rol empresarial modern, sorgit de l'època digital actual i de les necessitats tecnològiques
que aquesta genera. La seva missió és ajudar a
empreses i emprenedors a organitzar-se millor;
a gaudir d'una eficient gestió interna que elimini

la frase "no me da la vida" del vocabulari emprat
dins de cada procés productiu. "Intento que el
dia a dia de les persones amb qui treballo sigui
més fàcil, simple i eficaç", relata l'emprenedora
mataronina. Coordinant projectes, equips de
persones o treballant per tal d'afinar al màxim
l'organització d'una empresa, Sempere ens vol
guiar cap a una sensació de tranquil·litat vers
la realitat que ens envolta. Mentalment incansable, l'Helena ja es prepara per obrir una nova
aventura formativa, 'debutant' en un curs per
aprendre a ser DJ. Abans, però, la nostra protagonista d'avui ens explica quin camí ha seguit
fins a convertir-se en empresària, consolidant
el seu rol de Project Manager. "Sóc llicenciada en Pedagogia. Vaig treballar durant 7 anys
com a referent tutelar d'un grup de 40 persones. La seva vida depenia de mi, tant a nivell

Segons l'Helena, un dels grans mals
de les empreses i emprenedors és
la manca "d'actitud estratègica" |
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social, com econòmic i laboral", ens comenta.
Aquesta experiència va servir-li per desenvolupar "habilitats de coordinació i gestió" i per fer
el salt al món dels esdeveniments. L'arribada
de la pandèmia i rebre una oferta de la mentora
empresarial Txell Costa per incorporar-se al seu
equip de treball van acabar d'encarar l'Helena
cap al seu rol laboral present. "Allà vaig ser realment conscient de la necessitat que tenim
com a societat. La gent té la sensació de viure en un caos i entén que li manca temps per
tot. Això condueix a l'estrès i a la frustració. Jo
vull aportar coses per intentar canviar aquesta
realitat", ens assegura ■

Quan menys és més
En aquest punt de la conversa li preguntem a
l'Helena quin impacte té la seva feina en qualsevol grup de treball d'una empresa. "En primer
lloc, busco instaurar la sensació real de calma.
Cal intentar que l'equip de treball experimenti
un canvi de mentalitat. La clau és entendre
que s'han de fer menys coses, però amb més
intenció", destaca. Segons la Project Manager
mataronina, un dels grans mals de les empreses
i emprenedors és la manca "d'actitud estratègica" en totes les decisions que adopten. "No
necessitem abraçar un espectre molt ampli de
funcions i tasques. Hem de centrar-nos en les
necessàries per assolir els objectius", afegeix.
En aquest sentit, l'Helena recomana també
"rebaixar expectatives" i "muntar un pas a pas
raonable per arribar d'A a B". "A mesura que un
equip de treball veu com les petites accions
per assolir un objectiu funcionen, tothom connecta automàticament amb una sensació de
tranquil·litat i pau mental. Superen el context
de descontrol i d'angoixa", argumenta Sempere.
Com a Project Manager, l'Helena interactua
constantment "amb perfils de persones que
arrosseguen un col·lapse mental i que no són
capaces de prioritzar allò important a la feina" ■

Noves habilitats
necessàries
L'Helena Sempere és valenta. Ser mare no la va
fer desistir de l'objectiu de formar el seu propi
negoci; tot al contrari. "Organitzar-me a la meva
manera i controlar personalment els meus horaris em facilitava la conciliació familiar", ens
reconeix. La nostra protagonista ha citat una
paraula clau: l'organització. Segons ella, tant
en el món laboral com en l'educació, ens manca formació en aquest àmbit. "Ens diuen que
hem de fer màrqueting, que hem de saber vendre... A l'escola ens ensenyen molta temàtica...
Però quan arribes a treballar, aprens competències relacionades amb la feina que fas, però
no com s'organitza una empresa o un mateix.
Penso que en l'educació seria molt important
incloure contingut que ens faci ser conscients
del temps que tenim, de les nostres opcions i
de les circumstàncies que ens condicionen",
destaca l'entrevistada. Tal com relata la Project
Manager mataronina, "la societat evoluciona a
un ritme que no podem controlar", però "sí que
hem de ser capaços de decidir quantes coses
fem al dia". L'Helena opina que "el ritme frenètic
que vivim ens fa pensar que hem d'arribar a tot

Apunts
Un objectiu: acabar amb el "no me da la vida".
Una passió: la música.
Un viatge: Canadà.
Una lliçó: quan es tanca una porta s'obre una
finestra.

arreu, i això ens acaba limitant tant a la feina
com en l'àmbit personal". Sempere ens insta a
"fer una reflexió profunda" sobre el nostre dia
a dia; a "aturar el pilot automàtic" i a "agafar el
timó del nostre temps a la feina". "Ets tu qui ha
de controlar la situació; no l'entorn". En prenem
nota Helena! ■
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PROFESSIONALS DE L’ALUMINI
GARANTIA I QUALITAT
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