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Per Nadal,
riem!
L'actor i humorista mataroní
Pep Plaza ens regala les seves
mil veus en una entrevista

Mataronins al món:
viure a Nova York el dia
que tot va canviar
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Bon Nadal
ILURO | Prèvia

David Bote,
alcalde de Mataró

La campanya de Nadal de Mataró gira al voltant del desig de veure’ns, de fer barri,
reviure tradicions, regalar il·lusions i descobrir la màgia d’aquests dies. Unes ganes
que tenim tots i totes però que han de conviure amb la prudència necessària per
poder iniciar el nou any 2022 amb bones xifres epidemiològiques. Tot i l’evolució
favorable de la vacunació i l’ampliació de la franja d’edat per poder administrar la
vacuna, no cal baixar la guàrdia.
Mataró ha pogut recuperar la Fira de Nadal de la plaça Santa Anna i els carrers il·
luminats ens conviden a passejar i poder comprar productes locals. Anar al mercat i
omplir les nostres taules de producte fresc de proximitat així com dels dolços típics
d’aquests dies i fer presents pensant en el nostre comerç. L’agenda cultural i es·
portiva de la ciutat és àmplia i n’hi ha per triar i remenar, us convido a participar-hi.
Tots els ciutadans, però sobretot els més petits i petites de la ciutat, podran gaudir
de la tradicional Cavalcada de Reis i de la seva arribada per mar fins al Port de la
ciutat. Una Cavalcada que comptarà amb una nova carrossa i que estrenarà també
el nou recorregut d’un dels actes més màgics de l’any. Informeu-vos dels canvis a
l’agenda de mataro.cat
Uns dies especials on Mataró ha de demostrar més que mai l’esperit solidari amb
els més desfavorits; les ganes de prosperitat i que les xifres de l’atur encara baixin
més; el propòsit mediambiental per minimitzar l’impacte en el nostre entorn i l’op·
timisme davant de les noves perspectives.
Només em resta desitjar-vos Bon Nadal i Feliç Any Nou, que tinguem tots i totes
salut, amor i prosperitat.
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Records
ILURO | Records

Els llums de
Nadal de
Mataró, en
vídeo

Foto antiga: parada de figuretes
a Santa Maria el 1956. Foto: Javier
Fossas
Foto actual: actual Fira de Nadal
de Mataró. Foto: Bernat López.

Figuretes i pessebres a Santa Maria, el 1956
Records: Bernat López

El costum de representar el

esglésies i palaus, no se sap

avui encara es manté amb la

naixement de Jesús ve de
lluny. Tenim vestigis d'un

amb certesa quan va arrelar el
costum de fer-ne a les cases.

Fira de Nadal de Santa Anna
encara es manté ben viva. A

sarcòfag romà del segle IV,

Durant el segle XVIII, això sí,

Catalunya el pessebre tradi-

on ja surt reproduït. Però a

el pessebre casolà ja és un fet

cional es construeix a partir

Catalunya la primera repre-

consolidat, fins al punt que

d'elements vegetals com ara

sentació documentada no

la molsa, el suro i el galzeran.

serà fins al segle XIV. Tot fa

ja en trobem al comerç especialitzat i a diferents fires.

pensar que el pessebre va

La fotografia antiga que us

xement, situat en una cova o

ser introduït per influència

mostrem, una parada de figu-

un estable que actua d'esce-

franciscana i dominicana.
Si bé tenim documentada

retes davant de Santa Maria
a la Mataró de 1956, demos-

na principal; ni l'anunciata i
els tres reis, que completen

l'elaboració de pessebres en

tra com aquesta tradició que

el relat del misteri de Nadal ■

No hi pot faltar, és clar, el nai-

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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ILURO | NADALS AL MÓN

Nadals al món!
El Nadal és una tradició mil·

etapes d'una pandèmia que

Nadals. Viatjarem pel món per

lenària celebrada des de prop

ha sacsejat el món durant me·

explicar-vos quines són les ce·

de l'any 200 després de Crist.

sos i mesos. A la nostra ciutat,

lebracions més curioses que

Aquest 2021 serà un Nadal

les tradicions nadalenques són

de més normalitat a Mataró,
després de superar les pitjors

sobradament conegudes. Avui,

es fan en cultures que no són
la nostra. Poseu-vos el cintu·
ró, que comencem a volar! ■

però, us volem parlar d'altres

Nadal sobre rodes a Veneçuela
Comencem les tradicions
de Nadal rodant, perquè a
molts carrers de Veneçuela
es talla el trànsit per tal que
la gent gaudeixi a l'aire lliure de la música, els llums i el
menjar sobre les rodes de patins, bicicletes i monopatins.
Conegudes com 'patinatas',
se solen fer en avingudes
senceres que es tanquen en
època de Nadal perquè nens
i adults patinin acompanyats
de música, aguinaldos, gaites
o nadales. S'aconsegueix un
ambient on l'esbarjo és el primer i els més petits estrenen
les joguines que han rebut ■

Or
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CUIDA LA CIUTAT COM
CUIDES LA TEVA MASCOTA

Pensant
tenir un gos
o un gat?
Feu el test per saber
si esteu preparats.
https://ja.cat/d6po2

Adopta i
s.
no compri
'm
Regala
ia.
una famíl

Organitza:

Taula de
Benestar
Animal

Amb els suport de:

Més informació: A la teva entitat proteccionista de
referència o a www.mataro.cat/benestaranimal

Ajuntament de Mataró

@matarocat

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 gratuït

De dilluns a divendres de 8 a 19 h. 900 859 009 des de fora de Mataró
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Les teranyines de Nadal a Ucraïna
Explica una llegenda popular

cobert d'unes teranyines que

va tornar a passar penúries. A

de diversos països de l'Europa

Ucraïna es recorda aquesta lle-

bra que no tenia prou diners

havia filat una aranya durant
la nit. Amb els primers raigs
de sol, les teranyines es van

per decorar l'arbre es va llevar

convertir en fils d'or i de plata.

i de teranyines, com a símbol

el dia de Nadal i el va veure

D'aleshores ençà, la família no

de bona sort i de fortuna ■

de l'Est que una família po-

genda tot decorant l'arbre de
Nadal amb motius d'aranyes

10
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La cabra de
tres tones
Al poble de Gävle, a Suècia,
des del 1966 cada any construeixen una cabra de palla
de 13 metres d'alçada i de
tres tones que situen a la
plaça del poble durant els
dies d'Advent. El més curiós,
però, és que gairebé cada
any algú l'acaba cremant i
no aconsegueix sobreviure
a les festes ■

El llançament de sabates txeques
A la República Txeca sem-

supersticions relacionades

hi haurà matrimoni i si cau

bla

amb les festes i les tradici-

amb la punta cap a fora, no.

ons de Nadal. Una d'elles és

És ben senzill. Si parlem de

el llançament de sabates.

buscar la bona sort, els txecs

Com podem saber si ens ca-

també tenen una gran tradició per Nadal. Un plat típic del país per festes és la
carpa i els txecs diuen que
si se'n guarden una escata
a la cartera els diners seran

que

tenen

moltes

sarem? Les dones solteres
només cal que llancin una
sabata d'esquena per sobre l'espatlla des de la porta de casa. Si la sabata cau
amb la punta cap a la casa,

abundants durant tot l'any ■
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La bruixa Befana a Itàlia
A molts llocs d'Itàlia, qui

escombra. Segons la lle-

deixant presents als nens,

porta els regals als nens

genda, la Befana no va voler

principalment caramels i

la matinada del 6 de ge-

acompanyar els Reis Mags

xocolatines. Com els Reis

ner no són els Reis Mags

a adorar el nen Jesús, però

a casa nostra, si no et por-

d'Orient, sinó la Befana,

després se'n va penedir. Per

una velleta que vola amb

això, passa per les cases

tes bé, la Befana et porta
carbó ■

SERVEI DE
REPARACIÓ
DE PATINETS
ELÈCTRICS

525€

Emili Cabanyes, 20 · Mataró · Tel. 93 799 80 16
12Battery Things C9 - 013.indd 1
BON NADAL.indd 12

315€
699€

www.batterythings.com
04/12/2021 8:41:33
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El sopar de Nadal del KFC
Els japonesos no celebren el

es fan regals i gaudeixen d'un

Tot es deu a una bona campa-

Nadal en el sentit religiós per-

nya de màrqueting dels anys

què el cristianisme és molt

bon àpat. El més típic és fer
un festí a base del menú na-

minoritari al país nipó. No

dalenc de la cadena america-

obstant això, sí que s'apun-

na de menjar ràpid Kentucky

ten a el vessant consumista i

Fried Chicken. Però, per què?

70 que va tenir molt d'èxit i
encara recull els seus fruits.
Les cues que es fan als restaurants són molt llargues ■

13
BON NADAL.indd 13

20/12/2021 12:39:41

ILURO | NADALS AL MÓN

El Nadal
estiuenc de
Nova Zelanda
A Nova Zelanda, el desembre cau al bell mig de l'estiu i
per Nadal és quan comencen
les vacances a les escoles. El
sopar de Nadal consisteix sovint en barbacoes a la platja
i, malgrat l'herència europea
del país, sobretot la britànica, tenen algunes tradicions
de Nadal i símbols molt diferents. És el cas del pohutukawa, un arbre neozelandès
que s'omple de flors vermelles de desembre a gener i
que s'ha guanyat el sobrenom de «l'arbre de Nadal de
Nova Zelanda». Sovint se li
atribueix un significat espiritual per als maoris ■
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Bon Nadal
i Bones Festes!
PROFESSIONALS DE L’ALUMINI
GARANTIA I QUALITAT

938 790 740
678 337 002
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El Krampus tirolès
A Àustria, Sant Nicolau

Krampus, té el cos reco-

en la vigília del 6 de desem-

és una festa molt arrela-

bert de pèl negre i s'en-

da, però el dimoni que el

carrega d'advertir als nens

sol acompanyar ha acabat

que, si no fan bondat, Sant

bre grups de joves es disfressen de Krampus i surten en desfilades que són

esdevenint més popular
que el sant. S'anomena

Nicolau no els durà regals.

considerades Patrimoni de

Sobretot a la zona del Tirol,

la Humanitat

■
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Els 13
'jólasveinar'
d'Islàndia
Entre el 12 de desembre i la
nit de Nadal, cada dia arriba
un trol esgarrifós a les ciutats
i pobles islandesos. En total
n'hi ha 13, cada un té un nom
i un aspecte concret, i genèricament s'anomenen 'jólasveinar'. A la nit, deixen petits
regals a les sabates dels nens
que han fet bondat, i patates
a les dels qui no n'han fet. I
a l'hora de marxar, després
de Nadal, també tornen a
desaparèixer bosc endins,
de manera esglaonada fins
al 6 de gener ■

Tastar 13 postres per tenir sort
A la ciutat de Marsella va

més o menys fix on hi ha

néixer una curiosa tradició

d'haver 'nougat' (la versió

que s'ha estès per tot el sud

francesa del torró), una ga-

de França: diuen que du-

leta de farina, oli d'oliva i

rant l'àpat de Nadal s'han de

tarongina anomenada 'gi-

tastar 13 postres diferents

bacié', un assortiment de

per tenir bona sort de cara

fruita confitada, fruita del

a l'any nou. A més, aquestes

temps com ara raïm o fi-

postres tenen un repertori

gues, fruita seca...

■

17
BON NADAL.indd 17

20/12/2021 12:39:49

ILURO | NADALS AL MÓN

Focs de Nadal
a Portugal
El foc, lligat als solsticis d'hivern i d'estiu, és un dels elements més destacats del
Nadal portuguès. Sobretot
al nord del país s'encenen
fogueres a l'atri de les esglésies la nit de Nadal i no s'apaguen fins al Dia de Reis, quan
el cicle s'ha acabat. Aquesta
festa, que es veu que té orígens celtes, és anomenada
'fogueiras do Menino' i representa el triomf de la llum per
sobre la foscor ■

La crema del Diable
Se celebra el 6 de desembre
a Guatemala. Durant aquest
dia, les famílies encenen fogueres i cremen figures de
Satanàs per eliminar els esperits malignes i celebrar la
victòria del bé sobre el mal.
En el passat, la gent treia totes les escombraries de casa i
hi calava foc, però gràcies a la
conscienciació ambientalista,
ara encenen pinyates ■

18
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El menjar
més fastigós
Tot i que alguns que ho han
tastat el consideren el plat
més fastigós del món, el kiviak és pels inuit groenlandesos, un dels àpats tradicionals nadalencs. Aquest
"menjar" s'elabora introduint centenars de gavots, uns

mamífer marí durant uns vuit

es destapen i estan a punt

ocells semblants als pingüins,

mesos, bec, potes i plomes

per consumir un cop ploma-

dins del cos d'una foca que
és segellat amb greix i cosit

inclosos. Aquesta mena de

des. A Groenlàndia, als casa-

bossa és tapada sota una roca

ments i als sopars de la nit

a consciència. Les aus roma-

per afavorir la seva fermen-

de Nadal és costum posar a

nen intactes a l'interior del

tació. Passat aquest temps

taula aquest estrany menjar ■

19
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Reportatge
Pep Plaza: mil veus i rialles eternes
L'actor i humorista mataroní és el convidat de luxe de l'especial
de Nadal de la Revista Iluro. Què fa per Nadal en Pep Plaza?
Text: Bernat López

P

ep Guardiola, Albert Om, Pedro

amb una guspira de llum als teatres de

Sánchez, Fernando Simón, Bertín

Mataró, la ciutat que el va veure néixer.

Osborne, Sabina, Serrat i Xavier

L'actor mataroní és el convidat de l'es-

Sardà. Ells són només alguns exemples

pecial de Nadal de la Revista Iluro. Avui,
però, no li demanarem que es transformi en cap altra persona que no sigui ell.
Avui... Volem parlar amb en Pep.

de l'inesgotable exèrcit de personatges
que Pep Plaza és capaç d'imitar. La seva
passió per la interpretació es va encendre
20
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"Sempre
faig broma dient
que em paguen
per fer el que
fan els altres"

Gaudeix de
l'entrevista
en vídeo

L'actor mataroní és el convidat
de l'especial de Nadal
de la Revista Iluro |

El valor del Nadal
Ens citem amb ell a la Fira de Nadal de la
plaça Santa Anna, on les primeres fotografies de veïns i veïnes que l'identifiquen no
es fan esperar. Si alguna cosa vam poder
comprovar és l'enorme talent natural que
Pep Plaza té per situar-se davant d'una càmera. Amb un tió a les mans i una simple
ganyota, l'humorista i imitador és capaç de
generar una fotografia que mai et deixarà indiferent. Després de la sessió de fotografies
per la revista a Santa Anna, caminem cap a
Santa Maria per establir conversa. Això ens
va explicar: "Per mi el Nadal, com suposo que
per la majoria de persones, significa estar en
família. També significa, en alguns moments
de forma inevitable, tristesa. Per no poder-lo
Visitem la Fira de Nadal amb Pep Plaza |

compartir amb aquelles persones que et

➜
21
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vacances", ens confessava l'humorista i actor mataroní.
Un regal esperat
Per a qualsevol nen o nena, l'arribada del
Nadal suposa un dels moments més màgics
de l'any. Tothom espera amb neguit haver estat capaç de 'convèncer' el Tió i Ses Majestats
els Reis d'Orient amb bon comportament per
rebre el regal més desitjat. 'Quin era el regal
que sempre demanaves?', li vam preguntar
a en Pep Plaza. "Jo sempre anava darrere de
l'Ecalèxtric i va costar molt d'aconseguir. Al
final va arribar, però ni va ser ni per Nadal ni
per Reis. Va ser pel meu aniversari i ja bastant
En Pep és un observador nat |

gran", ens explicava el nostre protagonista.

deixen. Malauradament, el Nadal també és

Sempre fent riure

un recordatori d'aquelles persones que ja no

L'avantatge que té en Pep, a banda de comp-

poden seure a taula. Jo sempre l'encaro com

tar amb un talent enorme, és que tothom

un moment de desconnexió i de retroba-

l'associa amb moments plaents. Fer riure és,

ments amb gent que fa temps que no veus".

segurament, la millor arma per guanyar-se
l'estima dels qui t'envolten. I és probable que

Un record marcat

dicional pessebre que es feia a la Creu de

a Catalunya no hi hagi una sola llar que no
hagi esclatat a riure amb les imitacions de
Pep Plaza. "Els humoristes ens dediquem a
això; a treure punta de l'actualitat. Ara, en-

Terme, on ara hi ha l'aparcament de Santa

cara que a molts dels llocs on actuem la gent

Anna. "Just davant de l'escola es feia un pes-

encara va amb mascareta i no pots veure si

sebre de grans dimensions. Recordo que jo
sempre hi anava amb els meus avis. Em feia

riuen o no, volem seguir generant felicitat

gràcia perquè el pessebre era l'indicador que

pandèmia ha deixat moltes víctimes i que

quedava poc temps per acabar l'escola i tenir

gairebé tothom que ens ve a veure ha patit

Dels seus Nadals d'infantesa a Mataró, Pep
Plaza té un record totalment nítid del tra-

fent humor. Tenim en consideració que la

22
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La seva passió per la interpretació es va encendre amb una guspira de llum als teatres de Mataró |

viscut a la vora una desgràcia. Tot i això, in-

a la sortida del teatre i et diu: 'Ostres Pep,

tentem treure ferro de tot plegat. Jo, que

necessitava riure. Gràcies'. Això omple un

imito a personatges com el Fernando Simón,

munt", celebrava l'humorista.

el conseller Argimon o el president del govern, intento que la gent s'oblidi dels mals

El backstage

moments", relatava l'actor mataroní. Segons

El públic consumidor de teatre i televisió co-

Pep Plaza, després d'un any i mig fent molta

neix el 'producte final' de les interpretacions

feina "telemàtica" i sense gairebé "trepitjar un

que fa en Pep. Darrere d'aquestes excep-

escenari", ara el públic "ve més predisposat

cionals actuacions hi ha intensos proces-

a passar una bona estona". "La gent t'espera

sos d'estudi i aprenentatge vitals per assolir

23
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Dels seus Nadals d'infantesa, Pep Plaza té un record nítid del pessebre que es feia a la Creu de Terme |

l'excel·lència en les imitacions que l'actor

també és important "tenir l'actualitat al cap"

mataroní realitza. Durant la nostra distesa

i "estar al dia" per poder agafar idees i saber
introduir conceptes en els personatges. No

conversa a Santa Maria, en Pep ens explicava d'aquesta manera com s'organitza la

menys importants són els esdeveniments

feina. "Al 'Polònia' t'arriba el guió dimarts a la

que Plaza presenta per diferents empreses.

tarda. Es grava els dimecres i els dijous i, per

En aquest cas, "hi ha una reunió amb ells per

tant, és bastant estressant. Un cop t'arriba el
text et poses a estudiar a sac. L'endemà et

saber què fan i com treballen". "La idea clau
és saber personalitzar l'acte perquè la gent

caracteritzen, fem un petit assaig i a gravar",

se senti indentificada", afirmava el nostre

relatava. "Pel que fa als espectacles, doncs
un cop ja el tinc escrit , només queda inter-

entrevistat.

pretar-lo. Jo entro i surto del guió quan vull.

Bona rebuda

M'agrada improvisar", afegia. La situació que

Fa dècades que Pep Plaza imita els personat-

més hores de feina li comporta a Plaza és

ges més destacats de l'actualitat catalana i

la introducció d'un personatge nou dins del

estatal. I mai ha tingut cap problema amb un

set d'imitacions. "L'has d'analitzar, observar,

personatge imitat. "En general sempre rebo

identificar-ne el to i quines paraules fa servir.

bon feedback. N'hi ha molts que es posen en

És important fixar-se en les cares, la ges-

contacte amb mi. Recordo a en Joan Pera, a

tualitat, les diferents formes d'expressió...

l'Albert Om, a en Lluís Canut o al Sardà. Amb

Jo no assajo gaire. Observo molt més que
assajo. Tampoc hi ha cap tècnica especial.

l'Albert som amics i em va trucar el primer
dia que el vaig fer al Polònia. Li va fer molta
gràcia. En Lluís em va convidar a un progra-

Simplement miro, miro i miro... I a l'hora d'executar-ho, em surt bastant natural. Sempre
faig broma dient que em paguen per fer el

ma perquè l'imités i en Sardà sempre em

que fan els altres", explicava l'humorista. De

seu personatge del Polònia i el Crackòvia",
ens confessava ■

la mateixa manera, per a un actor com ell

diu que envia als amics els talls on surt el
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És probable que a Catalunya no hi hagi una sola llar que no hagi esclatat a riure amb les imitacions de Pep Plaza |

El difícil i el divertit

P

er acabar l'entrevista, vam repassar
quins personatges han suposat un

Si parlem de diversió, ara l'home estrella
del Pep és en Bertín Osborne. "M'ho pas-

repte de dificultat més gran. "Em

so d'allò més bé fent-lo. Al director del

va costar molt Pedro Sánchez. No sabia on

Polònia sempre li demano més gags d'en

dirigir la veu. Crec que el personatge ha
evolucionat a millor. Fins a agafar el bon
to, em va costar molt. També em va costar molt el Boris Izaguirre, pels seus canvis de veu normal a veu aguda. De parlar
suau a començar a cridar. I també Matías

Bertín. També m'ho passo molt bé amb

Prats. La resta han anat sortint", exposava.

mil veus i de rialles eternes. Bon Nadal! ■

els cantants, perquè m'agrada acompanyar les imitacions amb la guitarra i el
piano", celebrava Plaza. Gràcies pel teu
temps. A Mataró només et demanem que
segueixis fent-nos gaudir de les teves

25
REPORTATGE V12.indd 25

17/12/2021 12:09:13

De Mataró al món
Viure a Nova York el dia que va canviar el món
La Viki i en Jaume es van conèixer als Salesians de Mataró i vivien
a Nova York quan Al-Qaeda va atemptar contra les torres bessones
Text: Bernat López
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| Foto: Nist Sipa

L'11 de setembre del 2001, una

durant dècades. El passat se-

sèrie de quatre atemptats su-

tembre es va celebrar el 20è

La Viki és mataronina, mentre que en Jaume va néixer a

ïcides als Estats Units coordi-

aniversari de l'11S i a la Revista

Llavaneres, però des de la pri-

nats per Al-Qaeda van sacse-

Iluro tenim el privilegi de con-

mària va anar a escola a la nos-

jar el món i van provocar una
reacció en cadena. Els atacs
més mortífers es van produir

versar sobre aquest episodi

tra ciutat. Amb ells descobrim
com van ser aquells fatídics

contra les torres bessones de

amb una parella que va viure els atemptats com un veí
més de Nova York. Viki Fusté

Nova York, generant imatges

i Jaume Mora es van conèi-

colpidores que arribarien a tot

xer en la seva època d'estudi-

el planeta i que s'arrossegarien

ants als Salesians de Mataró.

La Viki i en
Jaume ens
expliquen
com van viure
l'11S

27
MATARONINSPELMON.indd 27

20/12/2021 12:01:05

| Foto cedida

dies de setembre a la capital
del món i, a més, gaudim de

Dels Salesians a Manhattan

estudiaven BUP als Salesians

Viki Fusté exerceix com a

de Mataró, poc s'esperaven

l'enriquidora experiència pro-

Patòloga a l'Hospital de Sant

fessional i de vida que aquests

Pau. El seu marit, Jaume Mora,

que la vida els acabaria conduint cap als Estats Units. De

dos metges van experimentar

és el Director de Recerca del
Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Quan

residint durant cinc anys a la
Nova York de finals dels 90.

l'educació secundària van passar a estudiar Medicina; es van
casar i van iniciar la residència
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vivint a Mataró. El desig d'en
Jaume d'especialitzar-se al
màxim en càncer infantil va
ser el desencadenant per marxar a l'estranger. "Aquí aquesta
especialitat no existia. Jo en
principi volia anar a Toronto,
però per mil raons, casualitats
i sort vam acabar a Nova York",
relata e mateix doctor Mora.
"El cert és que va ser un regal",
afegeix la Viki.
5 anys inoblidables
La seva aventura americana
va durar 5 anys i va començar a inicis del 1996. Els seus
fills, en Gerard i en Marc, van

| Foto cedida

néixer al cor de Manhattan,
mentre en Jaume treballava

"És una ciutat del segle XX.

vam enamorar de la ciutat",

al Memorial, un dels hospitals

Una mica bruta i desorganitzada, però quan hi entres de
ple, t'encanta. Nosaltres ens

reconeix la parella. Tot i que

de referència a nivell mundial en investigació del càncer.

a l'inici la barrera cultural i idiomàtica va ser complicada,
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l'experiència global va ser
molt positiva. "Quan arribes
allà t'adones que l'anglès que
parles et permet entendre
només el 30% de les coses.
Sent llatí allà sempre has de
demostrar més que la resta,
però si te'n surts, segur que
t'arriben oportunitats professionals molt bones. Allà, si vals i
treballes molt, hi ha oportunitats. És un sistema molt lliure i
meritocràtic, però també molt
lliberal. La protecció social és
molt dèbil", exposen els nostres protagonistes.

cosmopolita. El nostre millor
amic era i segueix sent de la

dos són els atemptats de les

Vida de barri

Índia. Allà ens coneixíem tots

La Viki i en Jaume van viure

posant rentadores a la laundry

bre del 2001. "Nova York era
una ciutat absolutament se-

sempre dins de Manhattan,

gura. Prèviament, no hi ha-

en apartaments proporcio-

que hi havia a l'edifici, ja que
dins de casa no n'hi ha mai",

nats directament pel Memorial

rememoren la Viki i en Jaume.

tensió. Ens va agafar a tots

Hospital i molt propers al cen-

torres bessones, l'11 de setem-

via cap motiu d'alarma ni de
desprevinguts", afirmen. Així

tre hospitalari, situat a l'Up-

A anys llum

és com Viki Fusté relata com

per East Side. "En Jaume es
passava el dia a l'hospital i jo

Si alguna cosa destaquen els

van viure aquell dia: "Allà eren

nostres protagonistes de la

feia molta vida de barri i estu-

seva arribada als Estats Units

les 9 del matí. Llavors vivíem
a la segona avinguda amb el

diava anglès", rememora Viki

és el notori avantatge que els

Queensboro bridge. Aquell

Fusté. Com a detall curiós, la

americans tenien vers els investigadors catalans en ma-

matí en Jaume va marxar a

parella ens explica com el 1996
a Nova York ja era popular el

tèria mèdica; sobretot pel que

menjar precuinat i el delivery,

fa al càncer. "A l'any 96 estaven a anys llum de nosaltres.
En les dues últimes dècades

cosa impensable d'imaginar a
Espanya en aquell temps. "A
vegades ens saltava l'alarma

l'hospital i, el cap d'un parell
d'hores, em va trucar a casa.
'Posa la tele', em va dir. Jo li
estava donant la papilla al

ens hem posat al nivell. Però

meu fill Marc, que tenia només 10 mesos. Al principi no

de fum de la cuina, perquè les

penseu que al Memorial s'es-

vaig donar-li massa importàn-

cuines només estaven pre-

tudia el càncer des de fa 100

cia, però després comences

parades per escalfar coses al

anys, quan aquí encara es par-

a veure rius i rius de gent pu-

microones, no per cuinar", re-

lava de la tuberculosi", afirma

jant des del Downtown amb

corden. Des que van arribar a

Jaume Mora.

un silenci que et feia glaçar

Nova York, tots dos van tenir
la sensació d'estar en un lloc

El món trontolla

en Jaume, per veure si podia

"on tot el món hi estava re-

Sens dubte, però, un dels epi-

venir a casa i així jo sortiria

presentat en petit". "Era molt

sodis que més recorden tots

a comprar. La gent va baixar

la sang. Vaig tornar a trucar a
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un dia molt interessant d'experimentar allà. Hi havia una

a comprar menjar en massa.

tots bé". "Als hospitals ens van

Sobretot es comprava aigua,
però les targetes de crèdit

reorganitzar per si arribaven
ferits en massa, però malau-

no funcionaven i els caixers

radament no va ser així. Va

que el món s'havia d'apagar.

tampoc. Totes les comunica-

sobreviure molt poca gent a

El 2000 va ser tot un fenomen

cions es van tallar. Manhattan

les torres", afegeix en Jaume.

als Estats Units", rememoren.

va quedar tancat i només es
veia fum i se sentien els avi-

Del 2000 al 2021

Tot i que sembla que el futur
de les grans ciutats més cos-

ons de l'exèrcit sobrevolant

Tot i que, per feina, en Jaume

mopolites comença a mirar

l'illa. Semblava que comen-

ha viatjat sovint a Nova York

cap al continent asiàtic, per

çava una guerra. Les ambulàncies corrien direcció a les

al llarg dels últims 20 anys,

la Viki i en Jaume Nova York

la família hi ha tornat aquest
desembre en format turista.
Han passat més de dues dècades des que la parella i els

sempre serà un dels seus llocs

les comunicacions es tallessin del tot vam poder trucar

seus dos fills van viure el canvi

fessional i personal residint a

de mil·leni a Manhattan. "El 31

la ciutat més cosmopolita del

a Mataró per dir que estàvem

de desembre de 1999 va ser

planeta ■

torres i, al cap de les hores, ja
es va començar a parlar d'Al
Qaeda i Bin Laden. Abans que

histèria absoluta. Semblava

més especials. Van néixer a
Mataró com a parella, i van redescobrir el món a nivell pro-
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Talent mataroní
La història de l'estel mataronina
que corona la Sagrada Família

Així es va
il·luminar
l'estrella

Text: Bernat López

La Sagrada Família llueix des

temple amb 138 metres d'al-

de finals de novembre l'estel

çada. L'estrella té un diàmetre

que corona la torre de la Mare

de 7.5 metres i un pes de 5.5

de Déu, la segona més alta del

tones. La inauguració de la
torre es va celebrar el passat
8 de desembre amb una missa i benedicció a càrrec del
cardenal Joan Josep Omella
i una posterior il·luminació de
l'estel. Des d'aleshores, cada
vespre els veïns i veïnes de
Barcelona poden gaudir de
l'espectacular llum que emet

Ha estat més de 60 hores al forn |

l'estrella situada a la torre de la
Mare de Déu. David Gibernau,

totes les 123 peces que do-

vidrier de Mataró (Tot Vidre

nen forma a l'estrella. La cre-

Gibernau), s'ha encarregat

ació compta amb 12 puntes i

de fer de manera artesanal

és una autèntica obra d'art ■
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Objectiu 2022
Saps per què no aconsegueixes
tot allò que et proposes?
Helena Sempere - Projects Helena

Aviat comença un nou any
i segur que molts/es ja estem pensant en tot allò que
voldríem fer i aconseguir.
Com a éssers humans que
som, ens encanta encetar
coses noves i proposar-nos
nous objectius, perquè tot
allò que és nou i diferent ens
crida molt més l'atenció i fa
que ja no valorem tant tot
allò que tenim. Sense anar
més lluny, que ens ho diguin
als/les emprenedors/es,
que ens encanta començar
projectes nous una vegada i
una altra abans de finalitzar

Helena Sempere | Gestora del caos - Consultora en planificació estratègica
i eficaç per a professionals que es mengen la vida amb patates |

qualsevol dels altres que ja
tenim a mitges. I si ets em-

anteriors i analitzar per què

prenedor o emprenedora,

no s’han aconseguit té poc

i de salut i, tot i així, sempre tenim la sensació d’es-

riuràs perquè saps perfec-

sentit, oi? En la societat que

tar fent molt però, alhora,

tament de què va la cosa.

vivim, de la immediatesa i la

molt poc. I, com a conse-

Caiem en la trampa de la il·

sobre informació, és difícil

qüència, ens sentim sobre-

lusió i la imaginació (expec-

parar i pensar sobre aquests

passats/des i ens culpem

tatives), que ens fan creure que tot allò nou que ens
proposem serà millor i que

aspectes perquè portem

per tot allò que ens havíem
proposat fer i no hem acon-

ció per aconseguir-ho vers

un ritme massa accelerat i
acostumem a funcionar en
pilot automàtic. Fem, fem
i seguim fent, sense saber

l’any anterior. Però, estarem

exactament el per què ho

frustracions.

d’acord en que continuar

estem fent i on ens dirigim.

endavant i sumar nous ob-

Treballem infinites hores, en

jectius (per tant, exigir-nos

passem moltes més concili-

més), sense abans haver fet

ant amb la vida personal, in-

balanç de com han anat els

tentem encabir espais d’oci

tindrem molta més motiva-

seguit. Sense adonar-nos,
anem afegint pressió sobre
nosaltres i anem acumulant

Una parada técnica
Ens convido, doncs, abans
de que acabi l’any i ens
tornem a plantejar nous
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propòsits sense sentit, a fer

la frustració. Potser no és

Amb totes les cartes sobre la

una parada tècnica a boxes

una qüestió nostra, potser

taula i explicant-nos veritat

per pensar i reflexionar, tant

les circumstàncies no ens

és quan realment podrem

per l’àmbit professional com

ho han permès o hi ha ha-

prendre les millors decisi-

en el personal. Fer aquest

gut altres factors amb els

ons. Proposo que acceptem

exercici és fonamental per
fer baixar les expectatives
a la realitat i entendre per

que no comptàvem que ens

els motius, siguem consci-

han condicionat. Potser hem

ents i realistes i, aleshores sí,

passat per un mal moment
i no ens hem vist capaces/

comencem de nou. A partir

què no hem pogut arribar
allà on volíem i, d’aquesta

ços. O, simplement, ens hem

manera, encarar el nou any

proposat objectius massa

sem en endavant, tindrà la
part de realitat que neces-

amb una realitat i una cons-

grans i poc assumibles dins

sitem per saber si de veritat

ciència que ens ajudaran a

la nostra realitat. Sigui pel
que sigui, hem de saber el
PER QUÈ. Aquest és el tret
de sortida que necessitem
per començar un nou any.

ho podrem assumir o si, per

posar-nos objectius i propòsits realistes, fet que ens
beneficia moltíssim perquè
automàticament desapareix

d’aquí, tot el que ens propo-

contra, ens estarem marcant
reptes impossibles que ens
portaran, un any més, a la
frustració ■
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Secrets de Mataró
Mataró: un laberint
subterrani d'hipogeus

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Sabeu que Mataró és la ciu-

banda es podrien haver utilit-

L'origen dels hipogeus

tat de Catalunya que té iden-

Els hipogeus es coneixen

del seu nucli urbà? Els hipo-

zat com a espai de culte per
a la celebració de rituals. La
seva funció com a punts de

geus són unes construcci-

contraban també agafa pes,

volupament durant l'Imperi

ons subterrànies excavades

igual que la seva possible uti-

en època moderna (segles

litat com a simple magatzem

XVI-XVIII), que consten d'una

d'aliments. De la mateixa ma-

entrada esglaonada, un pas-

nera, els hipogeus també es

sadís i una cambra final. A

podrien haver utilitzat com

Mataró també se'ls coneix

a amagatalls per protegir-se

popularment com a grutes o

d'atacs pirates.

tificats més hipogeus dins

ja des de l'època menfita
i van tenir un gran desen-

fresqueres, i fins al moment
d'una seixantena. El barri del

El primer localitzat
La zona de Can Xammar va

Centre és la localització de la

ser on va aparèixer el pri-

ciutat on més hipogeus hi ha.

mer hipogeu a Mataró. Va ser

Normalment se solen trobar

als anys 60, documentat per

al subsol de les cases de cos.

l'arquitecte Marià Ribas. Des

El motiu real de la seva cons-

del 2002, cada vegada que

trucció és encara difús, però

s'identifica una nova gruta

hi ha diverses possibilitats

d'aquestes característiques,

diferents que la comunitat

automàticament queda pro-

científica contempla. D'una

tegida per part municipal.

se n'han documentat més
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ó

Nou d'Egipte, quan es van
construir tombes reials en forma de sumptuoses mansions subterrànies, perforant
la serralada de la regió de
Tebes, a l'enclavament avui
denominat "Vall dels Reis".
A més d'aquests, se'n van
excavar molts més, encara
que menys solemnes, per a
egipcis benestants que buscaven allà la seva casa eterna.
Tanmateix, alguns governants
d'Egipte van continuar enterrant-se en altres tipus d'edificacions, com les petites piràmides de Meroe o Napata,
a Kush (Núbia). Es consideraven temples funeraris, dels
hipogeus reials, als cenotafis
situats al marge tebà occidental del riu Nil. Els erigits a
la vora Oriental, com el grandiós temple de Karnak o el
bell temple de Luxor, estaven
dedicats al déu Ammon, i a
altres divinitats ■

On els podem trobar?
A continuació enumerem algunes de les adreces on
es poden trobar hipogeus a Mataró:
Carrer de la Palma núm. 14 (Can Xammar)
Plaça del Fossar Xic
Plaça del Beat Salvador núm. 4
Baixada de Sant Simó núm. 2
Baixada de Sant Simó núm. 13-17 (Can Sisternes)
Carrer d'en Palau núm. 32 (Can Palauet)
Carreró núm. 20 (Can Cruzate)
Carrer Nou núm. 23 (Can Mercader)
Carrer d'en Moles núm. 18 (Can Vallmajor)
La Riera núm. 1 (Canaletes)
Carrer de Barcelona núm. 48
Can Vilardell de Cirera
Can Pou de Sant Martí de Mata
Carrer d'en Magí núm. 5 bis
Plaça Gran núm. 2
Camí Ral núm. 338
Carrer Onofre Arnau núm. 12
Carrer de la Palma núm. 12
Carrer de Barcelona núm. 55
Plaça Gran núm. 8
Carrer de la Palma núm. 35
Carrer de Santa Maria núm. 22 (Illa de can Cruzate)
Can Català de Valldeix
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Les receptes
de la iaia Angelina
ILURO | NADALS AL MÓN

Pernil de Nadal
Lliguem una
espatlla
de porc
desossada amb un
q u è

cordill perens quedi amb el

greix cap a fora en forma de
bola.Pelem 1 cabeça d'alls i
els laminem. Barregem en un
bol 75 g de sal grisa i 75 g de
sucre amb els alls laminats.
Posem la barreja en una olla
gran amb 3 l d'aigua mineral
i hi submergim el pernil lligat
durant 2 hores. Ho guardem

pernil de l'olla i el deixem re-

3 llavors de cardamom verd

a la nevera. Dues hores més

fredar en una safata. Posem

aixafades Deslliguem el pernil

tard, tallem a bresa 2 porros

a escalfar un raig d'oli OVE.

i 2 pastanagues i ho posem

Es pot fer en una safata si

en una olla. Afegim a l'olla

és compatible amb la nostra

i hi clavem 30 claus. Traiem
de la nevera 500 g de brou
de gallina i el posem en un

2 fulles de llorer, 10 boletes

cuina o, si no, en una cassola

pot a escalfar. Afegim un raig

de pebre aixafades i el pernil

apta per al forn. Pelem i ta-

de vi ranci a la cassola, re-

eixugat. Cobrim amb aigua

llem a la brunesa 1 bulb de

menem. Afegim un raig de

mineral ho i fem bullir durant

fonoll i 4 xirivies i ho enrossim

vinagre vell, 2 cullerades de

3 hores a foc baix. Traiem el

a foc baix a la cassola. Afegim

mel i 2 cullerades de mostassa antiga. Ho deixem evapo-

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
1 espatlla de porc desossada, 500 ml de brou de gallina,
4 xirivies, 2 porros, 2 fulles de llorer, 2 pastanagues, 2
cullerades de mel, 2 cullerades de mostassa antiga, 75g
sal grisa, 75g sucre, 30 claus, 3 llavors de cardamom
verd, 1 cabeça d'alls, 1 bulb de fonoll, vi ranci, pebre
negre, vinagre vell, farigola, romaní, aigua mineral, oli
d'oliva verge ■

rar. Afegim el brou calent a
la cassola, el pernil i ho portem al forn a 220º durant 30
minuts. Tirem salsa per sobre del pernil cada 10 minuts
amb el contingut de la cassola. Tallem el pernil i el servim
amb unes fulles de farigola
i romaní i el fonoll i la xirivia
de la safata ■
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Aquest Nadal
regala Mataró

Comprant als comerços dels nostres
veïns i veïnes, fem ciutat.
Junts per Mataró al costat del
comerç local i de proximitat.

per Mataró

@juntspermataro | www.juntspermataro.cat
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Carn d'olla
Socarrimem els pèls de l'orella

esbandim bé. Posem a bullir

que coguin dues hores. Al cap

i dels peus del porc. Posem

en blanc la carn (ossos, orella,

amb aigua i sal els ossos, la

gallina, peus, papada) amb ai-

d'una hora, hi afegim la botifarra blanca i negra. Passada

gallina, la papada, els peus i

gua mineral i quan arrenca el

un hora netegem les verdures i

l'orella. En un altre pot, hi po-

bull anem traient l'escuma per

les posem a l'olla: la col, les pa-

sem els cigrons amb aigua i

eliminar alguna impuresa i el
greix sobrant. Abaixem el foc

tates, pelades però senceres,

una culleradeta de bicarbonat.
Deixem tots dos pots tota la
nit (o unes 12 hores) a la nevera. Traiem tant la carn com

al mínim i ho deixem bullint

el porro tallat en quatre trossos, el nap, les pastanagues,

una hora. Passada l'hora, hi po-

la xirivia i la ceba pelades però

sem els cigrons dins una bos-

també senceres. Ho deixem

els cigrons de la nevera. Ho

sa de malla per no perdre'ls, i

bullir uns 40 minuts més. Ho
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deixarem reposar, tapat i amb
el foc apagat, una nit (o unes
sis hores)
Per fer les pilotes:
Remullem el pa amb la nata i
barregem les carns de vedella
i porc. Tallem la botifarra de
perol molt petita i la barregem
amb la carn. Escaldem 3 grans
d'all i els piquem molt petits.
Separem unes 10 fulles de julivert i les piquem. Salpebrem la
carn i ho posem tot en un bol i
ho amassem amb un raig de vi
ranci. Passem els pinyons per
una paella sense oli i els afegim
a la carn. Fem pilotes amb una
mica d'oli a les mans perquè
no se'ns enganxi. Enfarinem les
pilotes i les espolsem per treure farina sobrant. Posem una
cassola al foc amb oli abundant i hi fregirem suaument
les pilotes. Les afegim al brou
de l'escudella quan tot estigui
gairebé cuit i deixem que es
coguin 8 minuts ■

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
1/2 gallina, 300g de papada de porc, 150g de carn picada
de porc, 2 ossos de pernil, 2 peus de porc, 1 orella de
porc, 1 botifarra negra, 1 botifarra blanca, 1 botifarra de
perol, 150g de carn picada de vedella, 4 ossos de vedella,
200g de cigrons, 4 patates, 2 cebes, 1 nap, 1 porro, 2
pastanagues, 1 xirivia, 1/4 de col d'hivern, 3 grans d'all,
julivert, farina, molla de pa, nata, 100g pinyons, farina,
galets, 5g de bicarbonat, sal, vi ranci, 6 litres d'aigua ■

Esquerra Republicana de Mataró us desitja

Bones Festes
Mataró
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Salmó al cava
Salpebreu els lloms de salmó i assaoneu amb anet al

la ceba 6 o 7 minuts, fins

salmó. Tapar i deixar que es

que estigui tendra i trans-

facin uns 5 minuts a foc mit-

gust. Reserveu-ho. Peleu

lúcida. Remenar amb fre-

jà. Treure el salmó i reservar

i piqueu la ceba. Escalfeu

qüència perquè no es cremi.

tapat perquè no es refredi.

l'oli d'oliva en una paella.

Afegir el cava i el brou de

Tritureu la salsa amb la ba-

Quan estigui calent, sofregiu

peix. Col·loqueu els lloms de

tedora i reincorporeu-la a la
paella. Poseu-ho a escalfar

INGREDIENTS
4 lloms de salmó (de 150-200g cadascun), 250 ml de
cava, 250 ml de brou de peix, 100 ml de nata líquida,
2 o 3 cullerades d'oli d'oliva verge extra, 1 ceba, anet
sec, sal i pebre negre ■

de nou. Afegir la nata. Tastar
la salsa i ajustar de sal i pebre al gust. Talleu el salmó i
feu les brotxetes. Escalfarho tot just fins que la salsa
comenci a bullir. Retireu-ho
del foc i serviu-ho ■
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Us esperem a l'eix Comercial del Centre
de Badalona i us desitgem

Bones festes!
Bones festes!
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Instants
Mataró s'il·lumina per Nadal

Gaudeix del
reportatge en vídeo

Veïns i veïnes recuperen la tradició de visitar
la Fira de Nadal després d'un any d'absència

16
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Enguany, la campanya de Nadal compta
amb 70 activitats repartides per Mataró
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler
de la sèrie

Nirmal Purja va escalar els 14 pics de més de 8.000 metres en 6 mesos |

Los 14 ochomiles
Cinema i sèries: Bernat López

Nirmal Purja va escalar una muntanya per primera
vegada el 2012. Només 8 anys després, l'alpinista
nepalès va coronar els 14 pics de més de 8.000
metres que hi ha al planeta en només sis mesos.
Nascut a Chitwan, la zona més baixa i càlida del
Nepal, Purja va créixer en una família molt pobra. La vida li va canviar quan es va fer gurkha,
la saga antiga de guerrers i després militars més
respectada del Nepal. Famós dins de l'exèrcit
britànic per gaudir d'unes condicions físiques i
d'uns nivells d'oxigen en sang mai vistos, Nims
Purja va acabar aparcant la seva carrera militar
per complir el seu somni de coronar els cims més
importants del món en el mínim temps possible.
Inclús va hipotecar la seva llar per aconseguir
els diners per tal de finançar el projecte. La seva
personalitat de creure en l'impossible ha inspirat
milions de persones arreu
Data d'estrena i plataforma
26 de novembre. Disponible a Netflix.

Sinopsi
El 2019, l'alpinista de Nepal Nirmal 'Nims' Purja
es va proposar aconseguir una missió impensable: escalar els catorze cims més alts del
món en menys de set mesos. El rècord anterior era de vuit anys, però això no va fer dubtar en cap moment a l'ex militar de les forces
especials britàniques. Purja va anomenar la
seva missió com a 'Project Possible' i el va
veure com una forma d'inspirar altres a lluitar
per assolir les cotes més altes en qualsevol
objectiu. Netflix segueix Nims Purja al llarg
de set mesos pels cims més importants del
món. Pel camí, més enllà de les dificultats
alpinístiques pròpies de cada ruta i de cada
muntanya, i dels equilibris logístics necessaris per a un projecte d'aquesta envergadura,
l'alpinista ha d'afrontar una infinitat d'obstacles: des de problemes financers i burocràtics
fins a rescats d'altres companys en dificultats extremes ■

48
ESTRENES.indd 48

17/12/2021 12:38:09

GOSSOS.indd 5

17/12/2021 11:47:46

A

genda
Pastorets
També hi ha representació:
el 2 de gener (18h), el 6 de
gener (19h), el 9 de gener
(18h), el 15 de gener (19h),
el 16 de gener (18), el 22 de
gener (19h), el 23 de gener
(18h) i el 30 (18h)
Diumenge 26 de desembre
a les 19h
Sala Cabanyes
Entrada: 14 i 18 euros

Així es
preparen
Els Pastorets
en Pandèmia

EXPOSICIONS

COL·LECTIVA 15 X 15

CERVANTES

Des del 15 de desembre
al 9 de gener
Col·legi d'Aparelladors

Des del 3 de desembre
al 9 de gener
Casal Aliança de Mataró
Exposició de Lídia Fané i Òscar
Cervantes, artistes del programa
Alterarte del Centre de Formació
i Prevenció de Mataró.

Des del 24 de setembre
al 17 d'abril de 2022
Can Marfà
Exposició dels 50 anys de la
Secció Arqueològica del Museu

En l'edició d'enguany d'aquesta

de Mataró, actual Centre d'Estudis

concorreguda mostra de petit for-

d'Arqueologia i Història de Mataró.

mat hi han participat una vuitantena llarga d'artistes.
FES MEMÒRIA, PLAÇA
GRAN!

ESPAÑA OCULTA
Des del 28 d'octubre
al 16 de gener
Nau Gaudí
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CIUT

Cristina Sancho

José Antonio Molero

Portavoz Cs Mataró

Concejal Cs Mataró

csancho@ajmataro.cat

jamolero@ajmataro.cat
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Gala de cap d'any

Així balla
Ballet Desafío
Flamenco

Exposició de 75 fotografies rea-

Festival de ball i cant flamenc i dansa espanyola. Balls de Saló
i urbans de la companyia de Javier i Alberto Rica. Presentació
dels nous candidats pel 'Ballet Desafío Flamenco'. Actuacions
dels artistes Javier Ginés i Adrián Jara. Poesia i guitarra
amb Montse Rodríguez i Antonio Iniesta. Desfilada dels
dissenys de Wendy Ruiz
Dimecres 29 de desembre a les 21h
Teatre Monumental | Entrada: 12 euros | Entrada: 18 euros

Tauromàquia i Proverbios.

litzades en blanc i negre entre el
1975 i el 1988 per l'artista Cristina
García Rodero.
VOLAVERNUT.
ELS GRAVATS DE GOYA
Des del 19 de novembre al
29 de maig
Ca l'Arenas
Exposició sobre les quatre
grans sèries de gravats de
Goya que conserva el Museu:
Caprichos, Desastres de la guerra,

NADAL A L'ARXIU. MOSTRA
DE DIORAMES
Des de l'1 de desembre
al 31 de desembre
Can Palauet
Amb motiu de les festes de Nadal,

Des del 27 de novembre a
l'11 de gener
La Destil·leria
Mostra col·lectiva en què 36 artistes exposaran obres de petit format que es poden adquirir per un
preu màxim de 300 euros.
COMPANYS DE VIATGE

l'Arxiu Comarcal del Maresme
ens proposa una mostra de diorames elaborats per l'Associació
de Pessebristes.
FINS A TRES-CENTS

Des de l'1 de desembre
al 31 de desembre
Biblioteca Pompeu Fabra
Exposició de fotografies d'Isabel
Navarra que mostren els gossos
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Pessebres
i diorames

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

acollits al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia

Exposició de pessebres i diorames amb motiu de la celebració de les festes nadalenques. Hi haurà un pessebre
especial fet amb hologrames .
Des del 5 de desembre al 9 de gener
Local Associació Pessebristes
Divendres, dissabtes, diumenges i festius de 17h a 20:30h

exposició de dibuixos de l'artista
Arcadio García Sánchez.

UN PAISATGE DE RAMON
MARTÍ ALSINA

(CAAD) del Maresme.
VERITAT O MENTIDA
DIBUIXOS
Des de l'11 de desembre
a l'11 de gener
Dòria Llibres
La llibreria Dòria Llibres té el plaer de convidar-nos a la darrera

Des del 13 de desembre al
13 de gener
Fundació Hospital
Exposició de l'artista Mònica Pujol,
"Veritat o mentida. Els problemes

Des del 14 de maig
al 30 de gener
Can Serra
Mostra creada al voltant d'un paisatge mataroní de l'artista Ramon
Martí Alsina que ha estat recentment restaurat.

de la societat poden fer molt mal".
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Així es
preparen
uns
Pastorets en
pandèmia

Coral Consegal manté
un muntatge amb un format
diferent del tradicional I
Foto: Enric Lucena

Nadal arriba a la Sala Cabanyes
amb l'estrena d'Els Pastorets de Mataró
Cultura: Bernat López

S'acosta Nadal i això, a Mataró,

pastors i pedretes; nimfes,

vol dir que s'acosta l'estrena

bruixes i follets tornen a l'es-

d'Els Pastorets de Mataró. Un

cenari de la Sala Cabanyes,

de Gemma Sancho, se situa
al centre de l'escenari. Per la
seva banda, Heidi Consegal

dels clàssics del període nadalenc aixeca el teló aquest
diumenge, 19 de desembre.

on s'hi estaran durant deu re-

s'encarrega de la direcció co-

presentacions, fins al 30 de

reogràfica de l'espectacle ■

Els motors dels Pastorets, que

davant de l'espectacle, Coral

pràcticament no s'aturen en

Consegal manté un muntatge

tot l'any, estan aquests dies a

amb un format diferent del

ple rendiment enllestint tots

tradicional, amb més pes
dels personatges i de l'or-

els detalls necessaris per a
l'estrena. Àngels i dimonis;

gener. En el segon any al cap-

questra que, sota la direcció

Dies de representació:
19 de desembre,
2, 9, 16 i 23 de gener,
a les 18.00 hores
26 de desembre,
6, 15, 22, 30 de gener,
a les 19.00 hores

UNS PASTORETS COM NO S'HAN VIST MAI
En aquests Pastorets, diferents de com s'havien representat durant més de cent anys,
agafen encara més protagonisme el text de Ramon Pàmies i la música dels mestres
Enric Torra, Felip Vilaró i Miquel Ferrer. És un espectacle amb un nou concepte i en
què es potencien les videoprojeccions. Enguany, la situació sanitària permet fer una
lleugera ampliació el nombre de participants a l'espectacle, que es notarà sobretot
en els balls del pròleg. Tot i que es podrà aixecar el teló amb l'aforament del teatre
complet, seria imprudent fer uns Pastorets com els que es feien abans de la pandèmia,
amb uns 400 participants de totes les edats movent-se en espais reduïts ■
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TRUCA'NS

Bones Festes!
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Mataronins
Singulars
Maribel Nieto: una pionera dins de quiròfan
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
Als inicis de la dècada dels 70, quan la Maribel,
una joveníssima estudiant de medicina, va entrar per primera vegada als quiròfans del vell
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de
Mataró per ajudar al seu pare a realitzar una
operació quirúrgica, es van començar a trencar
molts motlles. Fins aleshores, la cirurgia sempre havia estat una especialitat reservada als
homes. Feia anys que a la nostra ciutat hi havia
metgesses, però una dona cirurgiana era considerat com una estranyesa. La Maribel Nieto era
tossuda i, amb la seva tenacitat, va aconseguir
que tant a l'Hospital com, poc temps després
a la Clínica l'Aliança, l'entorn s'acostumés a
veure com una cosa habitual que aquella jove
estudiant de Medicina es rentés com un cirurgià
més per intervenir en una operació quirúrgica.
En aquest sentit, dins d'un ambient tan sexista i
tancat com el nostre, va ser una pionera. Un cop
acabada la llicenciatura en Medecina, com era
d'esperar, la Maribel va escollir l'especialitat de

Se la va nomenar Mataronina de l'any 2015 |

Cirurgia General. Es va formar en aquesta disciplina a la Universitat Autònoma de Barcelona.
L'any 1977, amb el títol d'especialista recent estrenat, va entrar al Servei de Cirurgia de l'Aliança
Mataronina on, com era usual en aquella època,
treballarà en les diferents branques d'aquesta
àrea quirúrgica. Durant anys, la Dra. Nieto es
veurà obligada a solucionar tant una tumoració de mama com un problema de varius; una
oclusió intestinal, una operació d'estómac o una
neoplàsia de la més estrambòtica localització.
Possiblement, l'adquisició d'una visió tan panoràmica de tota la complexitat quirúrgica, com la
que va haver d'adquirir en aquella primera etapa
de cirurgiana generalista, va ser una sòlida base
per a la seva posterior formació com especialista
d'una cirurgia tan específica com la que exercirà
amb tanta pulcritud durant la resta de la seva vida
professional. La Dra. Nieto sempre ha estat una
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La Dra. Maribel Nieto ha mantingut una constant preocupació per la prevenció de les malalties mamàries |

dona molt desperta. Des de molt jove va intuir
el camí que inexorablement seguiria la futura
cirurgia; el de la super-especialització. Com a
dona i feminista que era, no s'ho va pensar dues
vegades. La mama i la seva patologia serien la
seva dedicació definitiva. Amb entusiasme es
va involucrar en la creació del primer Comité
Oncològic de Patologia Mamària del Maresme i
va ser la redactora de la primera Guia Clínica de
Patologia Mamària que es va editar a la nostra
comarca. Per ampliar els seus coneixements
en l'especialitat no va dubtar en anar a beure de
les millors fonts. En el curs 1989-19990 es treu
el Diploma de Postgrau en Patologia Mamària.
El 1991 fa una estada com Visitor Student a
la prestigiosa Universitat de Virginia. El 19921993 es treu el Màster en Patologia Mamària
a la Universitat de Barcelona i un any després
s'inscriu en un Curs de lectura de mamografies
a L'Institut d'Imaginerie Médicale de Montpeller,
a França. El 1994, amb motiu de la fusió de
l'Hospital de Sant Jaume i de la Clínica l'Aliança Mataronina, i amb la posterior creació del
nou Hospital de Mataró entra com a cirurgiana
d'aquesta entitat, on es dedicarà exclusivament
a la patologia mamària. La seva tasca en aquest
camp ha estat extraordinària. El nombre de malaltes que ha tractat es conten per milers. El
nombre de treballs publicats, de col·loquis en
els que ha participat i de conferències donades
sobre aquesta problemàtica són incomptables.

A més de la seva vasta activitat com a cirurgiana, durant tota la seva vida professional la
Dra. Maribel Nieto ha mantingut una intensa i
constant preocupació per la divulgació i prevenció de les malalties mamàries. Va posar en
funcionament la primera Consulta de Patologia
Mamària a l'ICS (Institut Català de la Salut) a
Mataró. Ha format part de l'equip redactor de
totes les guies de patologia mamària des del
1995. Ha estat la coordinadora del Programa
de Detenció Precoç del Càncer de Mama de la
Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme per
la Generalitat de Catalunya des del 1995 fins
a la jubilació, el 2015. Ha col·laborat (amb el
periodista Pere Culell i la radiòloga Adelaida
Fandós) en el Vocabulari de Sinologia del Centre
de Terminologia de la Generalitat de Catalunya
(TERMCAT) i en el Diccionari de Sinologia del
(TERMCAT), sota el suport del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya. En reconeixement a la seva àmplia tasca a favor de
la lluita contra el càncer que més afecta a la
població femenina, per votació popular, se la
va nomenar Mataronina de l'any 2015 ■ ■ ■

➜

Per llegir la biografia
completa, escaneja
el codi QR
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S'han detectat
17.000 variables
que poden
influir en el
risc de patir
disfàgia"

Dinàmics

El doctor
Pere Clavé
parla sobre la
disfàgia

Mataró impulsa la intel·ligència
artificial per diagnosticar la disfàgia
Dinàmics: Bernat López

La disfàgia és una patologia

amb els quals han de lluitar

malaltia. La credibilitat del

basada en la dificultat per

els metges és la dificultat de
diagnòstic. Es necessita em-

projecte ha estat guardonada amb el Premi Creatic a la

prar temps i recursos humans

millor iniciativa empresarial

per completar els cribratges
que permeten identificar les

a l'àmbit de la tecnologia i la

gut pel sector de la medicina.
Les persones grans són els pa-

persones que estan en risc de

concedeix el TecnoCampus

cients més habituals en pa-

patir la malaltia.

cada any.

en persones que han sofert

Un avenç a celebrar

5.000 pacients

un ictus també pot ser habi-

L'Hospital de Mataró ja utilitza

conseqüències de salut greus

Per millorar la detecció de
la disfàgia, un grup d'emprenedors amb vincles

com desnutrició, deshidrata-

amb el Consorci Sanitari del

el software, el qual funciona
gràcies a la intel·ligència artificial i al machine learning. El

ció, pneumònia per aspiració
i una menor qualitat de vida.

Maresme (CSdM) han impul-

sistema s'ha entrenat amb les

sat un software basat en la

dades anonimitzades i encrip-

La problemàtica real de la

intel·ligència artificial. Batejat

malaltia arriba quan es con-

com a AIMS-OD, el progra-

tades de més de 5.000 pacients d'aquest centre sanitari

verteix en persistent, ja que

ma ajudarà a optimitzar els

que entre el 2013 i el 2017 van

requereix d'un tractament i

processos de cribratge, diag-

ser sotmesos a proves per de-

d'una supervisió molt acurada.

nòstic i tractament de les per-

tectar una possible disfàgia.

Un dels principals hàndicaps

sones que pateixen aquesta

D'aquesta mostra, un 55% van

empassar líquids i aliments.
Es tracta d'un trastorn comú,
però encara massa descone-

innovació, reconeixement que

tir-la. De la mateixa manera,

tual. La disfàgia pot originar
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es

donar positiu i el 45% restant,
negatiu al test de diagnòstic
que utilitza al centre. Els investigadors han detectat més
de 17.000 variables que poden
influir en el risc de patir disfàgia. La Intel·ligència Artificial
d'AIMS-OD pot analitzar de
manera precisa aquests factors a l'instant i determinar el
risc de patir la malaltia amb
un encert al 85%. Actualment,

El projecte ha estat guardonat amb el Premi Creatic |

només es diagnostiquen un
20% dels casos a causa de la

tractaments compensato-

així com de nous tractaments

ris com adaptar la dieta, una

de neurorehabilitació per a

dificultat i lentitud del cribrat-

aportació complementària

pacients que pateixen disfà-

ge actual per detectar totes
les persones ingressades en

nutricional i la higiene buco-

gia orofaríngia. Alberto Martín,

dental per ajudar a millorar els

risc. Actualment s'apliquen

símptomes i complicacions,

Pere Clavé i Xavier Tibau són
els impulsors del projecte ■

Bones
Festes!

Pis a l’Eixample, zona Cine Núria
Tres habitacions, balcó de grans dimensions. Cuina de 10m² amb sortida a la
zona de safareig. Finca amb ascensor.

175.000€

abans 195.000€
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Durant el darrer any computat,
460 visites urgents per diverticulitis aguda es van atendre a
l'Hospital de Mataró |

Salut

L'alimentació
que t'ajuda
a evitar la
diverticulitis

L'Hospital de Mataró atén 460
visites urgents per diverticulitis aguda
Salut: Bernat López

La malaltia diverticular està
causada per la presència de

de l'intestí gros (diverticles), produïdes principal-

petites bosses a la paret

ment pel restrenyiment del

UNA MALALTIA PREVALENT
La malaltia diverticular és una malaltia molt freqüent
en els països industrialitzats, sobretot als Estats Units,
Europa i Austràlia. Fins a dos terços de la població major
de 85 anys té diverticles, i la incidència va en augment
en la població més jove: afecta un terç dels majors de 45
anys (prop d'1,2 milions de persones a Catalunya). Tot i
que la majoria d'aquestes persones no desenvoluparan
cap símptoma, aproximadament un 25% patiran una
diverticulitis al llarg de la seva vida. Els cirurgians del
Consorci Sanitari del Maresme, Òscar Estrada i Neus
Ruiz-Edo, han participat en un estudi amb 480 pacients de quinze hospitals catalans que demostra que
no cal ingressar i tractar amb antibiòtics els pacients
amb diverticulitis aguda sense complicacions. Aquest
estudi DINAMO, publicat a la revista científica Annals
of Surgery, és el primer en aquest camp i els seus resultats permetran canviar la pràctica de la malaltia ■

pacient o una dieta pobra
en fibra. Tot i que són irreversibles, sovint no donen
cap símptoma, però quan
aquestes bosses s'inflamen
provoquen diverticulitis.
Durant el darrer any computat, 460 visites urgents
per diverticulitis aguda es
van atendre a l'Hospital de
Mataró i només 11 es van
complicar i van acabar necessitant cirurgia. La diverticulitis és una malaltia inflamatòria, no infecciosa,
i es pot tractar amb medicaments antiinflamatoris.
Només quan es produeix
una infecció s'ha de tractar
amb antibiòtics i, en els casos més greus, s'ha d'operar per extreure el tros de
budell afectat ■
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Mataró impulsa un programa
per evitar la desnutrició
d'infants i adolescents

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Salut: Bernat López

El Consorci Sanitari del
Maresme, la Fundació
Maresme, SERHS Food i
l'Ajuntament de Mataró
impulsen un innovador

la Fundació Maresme i el

Tres fases

suport de l'Ajuntament de

La primera fase a estat d’es-

Mataró. Ara, un cop rea-

tudi de la situació; la sego-

litzat l'estudi científic, el

na de formació del perso-

programa es consolida a

nal que té cura de l’alumnat

programa per evitar la des-

través de la col·laboració

(tutors, educadors, fisiote-

nutrició en infants i adolescents amb afectacions

de SERHS Food i s'inte-

rapeutes, infermeres, lo-

gra com a prova pilot en

gopedes, etc.) així com a

neurològiques

severes.

el funcionament ordinari

les famílies; la tercera ha

Aquesta iniciativa capda-

de l'escola L'Arboç gràcies al conveni signat amb

estat la creació d’un men-

vantera es va posar en marxa el 2019 gràcies als diners

l'Ajuntament de Mataró,

boç. El menjador permetrà

recaptats per la campanya

que aportarà 14.000€ anu-

"El Menjar Cura!", impul-

als per compensar el so-

adaptar les calories i proteïnes dels plats, així com

sada pel Consorci Sanitari

brecost de l'adequació de

la seva viscositat i textura,

del Maresme (CSdM)
amb la col·laboració de

les dietes a les necessitats

a les diferents necessitats
de l’alumnat ■

dels alumnes.

jador adaptat a l’escola l’Ar-
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Llar
ILURO | Llar

Idees per a decorar la xemeneia
Llar: Eva Remolina - Amic

La xemeneia és sens dubte

es reuneixen familiars i amics

mitjons, però tampoc podem

un dels elements decoratius

per a compartir moments,

obviar una decoració concor-

que cobren especial protagonisme en aquestes dates

i juntament amb l'arbre és

de a la temporada, on predominin elements naturals

nadalenques. No és una peça

el centre neuràlgic de la recollida de regals. Sens dub-

més del mobiliari. És un lloc

te, penjades d'elles no po-

pinyes, fruites de temporada

de trobada al voltant del qual

den faltar els característics

o una corona. Si a més, poses

com branques de pi o llorer,
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al costat de tot això detalls
com canelobres alts en tonalitats daurades i espelmes, li
aportaràs un extra de calidesa. També pots penjar cintes
amb estrelles, boles o fulles.
Malhauradament, no sempre podem disposar d'una
xemeneia a casa. Si aquest
és el teu cas, no has de descartar la possibilitat de gaudir d'una, perquè existeixen
moltes altres possibilitats.
En el mercat, per exemple,

construir-te una amb mate-

manual per fer amb els nens.

existeixen estructures de xe-

rials com cartó, ciment, fusta

Una altra possibilitat consis-

meneies antigues, les deno-

o fins i tot troncs. Hi ha mol-

teix a col·locar algun moble

minades falses xemeneies,

tes idees inspiradores en in-

que tingui una forma sem-

on podem substituir la lle-

ternet, i tutorials que de ben

blant a la d’una xemeneia,

nya per un conjunt d’espelmes, fer-lo el lloc idoni per
a ubicar el pessebre o pots

segur t'ajudaran en el pro-

com pot ser una consola o

cés de fabricació. Si et deci-

un rebedor, o simplement,

deixes a fer una amb caixes
de cartó, és una bona idea a
plantejar-t’ho com a treball

penjant un prestatge de fus-

incorporar a dins una infinitat
d'objectes. Una altra opció, és

ta, tal com mostre. Les idees
són sense dubte, infinites ■
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ILURO | Llar

Idees nadalenques: exterior en blanc i negre
Llar: Decoracion2.com / Amic

El blanc i el negre combinen

agrega un parell de jardineres

que el conjunt ja és molt de-

a la perfecció i sempre són un

grans de fusta fosca, perquè

coratiu. El mateix farem amb

encert. És Nadal, i tots volem

combini amb el negre. Dins

que la llar llueixi perfecta. Si

d'aquestes es poden col·locar

la porta, a més del bonic color que ja té, podem agregar

no vols omplir-ho tot de colors

una corona o una cistella amb

estridents, pots triar una parella. El color blanc i el negre
combinen a la perfecció i és

dos arbres nadalencs en color blanc, com si estiguessin
nevats, de diferents grandàries. Això crea una decoració

un encert de totes totes. Pots

bastant dinàmica. Una garlan-

doni la benvinguda. Aquest

decorar un porxo, un jardí, una

da gruixuda pot decorar tot
el marc de la porta. Aquesta

pelut haurà de ser en color

garlanda podria ser en negre,

comparteixi alguna cosa de

en blanc o en un color verd

marró per a pegar bé amb la

molt fosc perquè combini bé.

fusta i aquest aire rústic però

No és necessari decorar-la, ja

modern del conjunt ■

terrassa o un pati. La idea és
no sortir-se del blanc i el negre, encara que se li afegeixi
algun material com la fusta.
Si la porta és de color negre,

algunes plantes. Finalment,
afegeix un parell de fanalets
en color negre i un pelut que

blanc i negre, encara que
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ILURO | Llar

Ciutats nadalenques, l'alternativa al Betlem
Llar: Decoracion2.com / Amic

Les ciutats nadalenques, són

concepte bastant lúdic en

una tendència cada cop més
en alça per a la decoració de

muntar-les i exhibir-les dins
de casa. Són maquetes pre-

la llar. Escenes de pobles i

cioses, compostes per peces

racons especials a petita es-

que tenen molt de joguines i

cala que ens transporten a

que ens permetran crear sor-

paisatges nevats o a històries

prenents muntatges. O tot el

de contes meravellosos. Són

contrari: escenaris de grans

una proposta decorativa en-

dimensions, al més pur es-

tranyable per a grans i petits.

til del Christmas Villages que

Segurament, algun dia ens

nombroses llars nord-ameri-

hem quedat davant d'un apa-

canes llueixen aquests dies.

rador extasiats en contemplar

Poden ser conjunts de cases,

una maqueta d'un poble ne-

però també podem pensar

vat en moviment i amb músi-

en altres peces que ens facin

ca de fons. Aquestes maque-

somiar. Des de sínies a cava-

tes, com els pessebres mini,

llets i pistes de gel on patinar.

volem aconseguir muntatges

tenen un encant inqüestiona-

El millor de tot és que la ma-

plens de vida, també exis-

ble. En realitat aquestes ciu-

joria vénen il·luminades amb

teixen ciutats nadalenques

tats nadalenques tenen un

llums led i inclouen música. Si

amb figures en moviment ■

66
TOT LLAR - V1.indd 66

20/12/2021 14:42:28

67
TOT LLAR - V1.indd 67

20/12/2021 14:42:28

ILURO | Llar

Què fer amb el jardí al desembre?
Llar: Floresyplantas.net / Amic

El mes de desembre és un
mes molt actiu, per Nadal.
Però és un mes tranquil per
a les labors de jardineria, si bé
sempre hi ha alguns treballs
que podem realitzar. Cal tenir
en compte que el fred ja ha
arribat, i que l'hivern ja està a
punt d'arribar. Si no tenim jardí, però si una bonica terrassa
amb plantes, aquestes són les
tasques a fer durant aquest
mes. Resguardarem les espècies més delicades, ja que estaran més exposades als freds
i al vent. Si cal les ficarem dins
de casa durant els dies crí-

moment són: Alhelí, Bellis pe-

quan acabi la seva floració, i

tics. Distanciarem els regs,

rennis, Calceolaria, Calendula

les anirem dirigint per a quan

procurant abonar cada dos

officinalis, Cinerària (Senecio

comencin a emetre les no-

regs amb abonaments rics en

cruentus), Chrysantemum

potassa per a evitar la seva

paludosum, Primula acaulis,

ves branques. Plantarem els
últims bulbs de tardor en les

brotada fora del seu temps

Primula obconica, Ranuncles,

jardineres. Recordar la pro-

natural. Podem plantar, si es

o Pensaments. Podarem i ne-

funditat i la distància entre

desitja, plantes de temporada.

tejarem les enfiladisses de les

bulbs recomanada per a cada

Les més apropiades en aquest

seves branques d'un sol ús

espècie ■
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ILURO | Llar

La Ponsètia: la planta del Nadal
Llar: Eva Remolina / Amic

Juntament amb els dolços
nadalencs, l'arbre o el pessebre, la Ponsètia és un dels
símbols de les festes nadalenques, i un element decoratiu que no sol faltar a les
nostres llars, any rere any.
Hi ha moltes maneres de
decorar amb aquesta planta, sigui per ella mateixa o
juntament amb altres accessoris. Et proposem algunes idees originals perquè
aquest Nadal una mica atí1. Una de les opcions que
hem vist a les xarxes i que
ens ha agradat molt, és col·
locant-les en els buits de
les prestatgeries a mode
de columnes que atorguen
molt color i alegria a qualsevol espai.
2. En centres de taula, per

pic, llueixi com mai abans
70
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branques d'avet, o combinant-la amb diferents elements de temporada, com
fulles seques pintades de
daurat, fruita seca, pinyes...
3. Col·locant-les al peu de
l'arbre i integrant-les en la
decoració. Aquí es pot jugar
amb els diferents colors en
els quals es troba la planta.
4. En format corona per a
penjar de la porta principal
de la casa o la llar de foc.
5. Si la grandària ho permet,

o cors, o lligades amb grans

tament amb espelmes,

els tests. En aquest sentit,
podem pintar-los amb aerosol platejat o daurat per
donar-los un toc més ele-

llums de fades o molsa. Si

gant o glamurós, folrant els

tatge, és optar per la varietat

preferim no obstant això,

tests amb diferents teles

optar per la planta com a

de motius nadalencs o co-

Amazon, de tija alta, cobrir
el tronc amb cinta decora-

únic element protagonis-

brint-les amb jute, penjant

tiva i introduir boles d'ar-

ta, igualment podem treu-

accessoris d’ells, tals com

bre en el test. Tot és qüestió

re-li molt partit, decorant

boles, campanetes, estrelles

d'imaginació ■

es pot ficar dins de gerros,
pots de vidre o copes jun-

llaços. Una altra idea molt
bonica, per exemple per a
decorar l'entrada d'un habi-
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ILURO | Anuncis per paraules

Anuncis
per
paraules

TREBALL

Inserta el teu
classificat online

classes de ball, excursions, cre-

Tfno. 688 290 791 · Tf.688 290 791

uers-viatges, cursets, sopars.

Mudanzas económicas Mares-

Cafeteria necessita personal de

Agència

me. 692 021 141

caps de setmana i estiu mataro-

Pasa-ho bé per 12€ més.

cafe@gmail.com
Me ofrezco para cuidar personas
mayores. Tengo experiencia y referencias. 634 953 496

AMISTATS
CLUB SEGLE XXI, CLUB SEGLE
XXI, Camí Ral 613. Mataró.
Tfno. 688290791. Senderisme,

MUDANZAS Y PORTES

mat.

I

amistats.

millor preu. 688 290 791

VARIS

La Bombonera Cenas - Copas -

Compro comics, discos, álbunes
de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyper-man,

Madelman,

muñecas, Tente, Rico, Paya
y Antigüedades en general.
679 736 491
Agencia Matrimonial SOL la seva
parella en 15 dies, sense límit d'edat.
Cami

Ral

613

Mataró

DESMONTAJE Y MONTAJE
DE MUEBLES
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

T. 698 645 233

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

Reparatot: la seva reparació, al

Música Cami Ral, 613. 2o 2a Mataró
Reservas 688 290 791
Busco piso urgente que sea particular.este es mi teléfono 698 244
869 soy muy responsable!!

NECROLOGIQUES
22 de desembre
Conxita Cuscó Tomás 89
Colette Lieury Gallart 80
21 de desembre
Montserrat Rodrigo Masaguer 82
Juan Manuel Rodrigo Muñoz 91
Fernando Alia González 88
Pepe Lucas Mateos 77
Sesa Luis Alfaro 75
20 de desembre
Carme Cornellas Parés 93
Roser Soler Ruscalleda 81
Pepi Surroca Millán 70

cabrejunqueras.cat
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ILURO |

Horòscops

Passatemps
Passatemps facilitats per amic.cat
8/12/21 20:46

Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc

11

Mots encreuats

15

1. Observació. 2. Algú per confiar. Que té amistat. Utilitzada
també com a tractament afectuós, encara que no hagi veritable
amistat. 3. Món en què vivim. 4.
Combustió. 5. Potència. Vigor, capacitat de resistència. 6. Torrente
constant d'aigua. 7. Concòrdia.
Tranquil·litat i assossec de l'ànim,
contraris a la torbació que produeixen les passions. 8. Estada o
quart. Habitatge. 9. Extremitat, de
la mà a l'espatlla. Membre del cos
que va de l'espatlla a la mà. 10.
Que ocupa el lloc número u en
una sèrie ordenada. Dit d'una persona o d'una cosa: Que precedeix
a les altres de la seva espècie en
ordre, temps, lloc, situació, classe o jerarquia. 11. Afecte íntim. 12.
Celeste. 13. Lloc. 14. Dotze mesos.
15. Individu de l'espècie humana.
Ésser viu intel·ligent.

7
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3
2

14
1
5

12
8

9BR A Ç

Observació.

2.

Algú per confiar. Que té amistat. Utilitzada també com a
tractament afectuós, encara que no hagi veritable amistat.
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35.
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Món en què vivim.
3
9
4
1
Combustió.
2
4
2
6
Potència.
Vigor,
capacitat
de
resistència.
2
8 4 9
7 5
Torrente
constant
d'aigua.
4
8 1 9
6
6
8 l'ànim, contraris a la
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Concòrdia. Tranquil·litat i assossec de
9 1 4 les passions.
2
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torbació
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Estada o quart. Habitatge.
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PRÓXIMA PROMOCIÓN
4 CASAS EN CAN AMAT

OPORTUNIDAD ÚNICA
próxima promoción de casas
unifamiliares en el barrio de
Can Amat SANT ANDREU DE
LLAVANERES
• En la montaña y con vistas al mar,
zona urbana junto al centro
y colegio Jaume Llull.
• Superficie construida de 340m/2.
Parquing incluido. 4 Habitaciones,
amplio salón-comedor con techo
alto, amplia terraza, luminosa,
excelentes vistas.

RENDERS VIVIENDA TIPO

• Tu casa en la montaña cerca de
todos los servicios.
• PRECIO A CONSULTAR
opción de compra en régimen
de comunidad de propietarios
a un precio menor.

• ZONA COMUNITARIA de 10.000m/2
con pineda, caminos habilitados,
zona recreativa deportiva
y PISCINA.

PRÓXIMA PROMOCIÓN
4 CASAS EN CAN AMAT
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Opinió
Acte final Caminada de l'Alzheimer 2021
El passat 19 de novembre
va tenir lloc als salons de
l'Hotel Atenea Port el lliurament del xec solidari
de la recaptació de la popular Mataró Camina per
l'Alzheimer del passat 26
de Setembre. En aquesta
edició s'ha aconseguit una
recaptació de 23.646,81€,
i s'hi van inscriure 3.314
persones. Durant el sopar,
el president de l'associació Mataró Camina, Josep
Maria Spá, entitat organitzadora de la Caminada, va
fer el lliurament del xec a

la presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts

d'Alzheimer, Maria Àngels
Fradera ■

Gala de l'Arboç
El passat 27 de novembre
al teatre Monumental de
Mataró es va celebrar la
gala 'Mataró amb l'Arboç',
concert benèfic organitzat
per recollir fons per a l'Ampa de l'escola. Mataronins
i seguidors incondicionals
de Justo Molinero, de
Radio Teletaxi, autèntic
dinamitzador de l'espectacle, van donar suport als
nens de l'escola presents

sumar. La gala va ser or-

Mataró Camina i Radio

a la sala. Els artistes Leo

ganitzada per l'Associació

Teletaxi

■

Rubio, Jonathan Santiago,
Javier Ginés i Montse
Rodríguez també s'hi van
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Els nens de l'Arboç
son. Els veia extasiats i amb

nens i a les seves famílies,

els ulls fixos a l’espectacle.

tan necessitades d’ajuts de

Veia les seves famílies or-

les administracions, sempre

gulloses. Amb cares d’una
acceptació natural i quotidiana mirant les cares dels
seus nens. Jo, experimen-

insuficients. Jo, en canvi, em

tava una sensació estranya,

ball, presses i nervis. No sé

com si flotés a l’espai. Em

trobava com trasbalsat i sentia un cert remordiment després de molts dies de tre-

Juan Antonio Ciller
Vice president de l’Associació
Mataró Camina

gut de mi mateix: excitat,
vegades ja havia experimen-

explicar-ho millor. Tristor
al fons i més forta que la
satisfacció d’haver-ho fet
possible. Potser era com
rebre descàrregues de la

El passat dissabte 27 de no-

tat unes sensacions simi-

realitat profunda que hi ha

vembre després de la gala,

lars, però gairebé les havia

al darrere de tota la situació.

organitzada per l’Associació Mataró Camina, al

oblidat. Em sentia orgullós,

Però ara que ho escric vull
creure que el nostre espec-

l’escola d’educació especial

i alhora, neguitós i confús.
Sentia que no tenia dret a
trobar-me bé, em veia cul-

l’Arboç, vaig tornar a casa

pable: el nostre altruisme

vam fer: tres hores de tensió,

cansat; molt cansat. Vaig tri-

no podia ser satisfactori

gar molt a adormir-me. La

comparat amb el sacrifici

emocions, rialles, plors dissimulats, petons, llàgrimes

imatge d’uns nens i joves cri-

de moltes famílies que sa-

furtives. Vaig tenir la sensa-

dant, somrients, contents i

crifiquen l’existència pels

ció que els familiars no teni-

emocionats se’m represen-

seus fills discapacitats. La

en paraules per agrair el que

tava una vegada i una altra;

nostra feina havia apropat
un xic de felicitat a aquells

havia significat per ells aque-

trobava com un descone-

Monumental en benefici de

no em deixaven agafar el

MATARO CAMINA.indd 6

intranquil, alterat... Altres

tacle per aquells nois ha valgut la pena. El fet és que ho

lla estona. Gràcies a tots ■
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Personal
Guillem Pujol

Vida espartana somiant
amb els Jocs Olímpics

Gaudeix dels
triomfs de
Guillem Pujol a la
Copa Nadal

Bernat López

Participar en uns Jocs Olímpics és el somni més
preuat de tot esportista professional. Competir amb
els millors del planeta, en un esdeveniment vist per
centenaris de milions de persones arreu del món és
el màxim objectiu possible. Guanyar una medalla
ja es pot considerar d'una galàxia diferent. Avui us
expliquem la història d'en Guillem Pujol, nedador
del CN Mataró i gran dominador de la Copa Nadal,
la competició d'aigües obertes que cada 25 de desembre se celebra al Port de Barcelona. En Guillem
va néixer a Blanes i va aprendre a nedar abans de fer
les seves primeres passes fora de la piscina. "Amb
sis mesos la meva mare ja em va apuntar al primer
curset i des d'aleshores no he parat. El meu germà
és dos anys més gran que jo i, com que també era
un gran nedador, era la meva gran motivació per
millorar", ens relata en Pujol. Als 11 anys, el nostre
protagonista va començar a competir amb el CN
Lloret i d'allà va fer el salt al CN Mataró. "El meu
germà volia fer un pas endavant i vam decidir venir

tots dos a Mataró. Al final, però, jo no vaig arribar a
entrenar amb el club", reconeix el nedador. I és que
amb 14 anys, el CAR de Sant Cugat es va fixar en ell i
el va fitxar per formar part de la millor generació jove
de talent espanyol. "La meva mare no estava gaire
contenta, perquè no volia que marxés de casa tan
jove. Al final, quan vas intern al CAR has de deixar
l'escola i els amics", reconeix Guillem Pujol
Superar l'Operación Triunfo
Per guanyar-se la plaça definitiva al CAR, en Guillem
va haver de superar diverses fases de selecció molt
exigents. "Era com un Operación Triunfo. Durant
l'any vam anar a fer estades d'una setmana al CAR.
En cada concentració es descartava gent. Aquell
any, dels 20 o 25 que vam començar només ens
vam guanyar la plaça un altre company i jo", rememora el 'tauró' de les aigües obertes del CN Mataró.
Un cop hi ets, la duresa i exigència d'un Centre
d'Alt Rendiment només li deixa dues possibilitats

Per guanyar-se la plaça
al CAR va haver
de superar una exigent
selecció I Foto: Aitor Roger
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a l'esportista: "o fas un boom i millores de forma
espectacular, o la pressió t'acaba cremant i deixes
de competir; no hi ha terme mig". En Guillem va
passar de fer un entrenament al dia a fer-ne tres
combinant piscina i gimnàs. "Anava rebentat, però
vaig millorar de forma increïble. Recordo dir als
meus pares després de la primera temporada al
CAR: si l'any vinent rebaixo les marques igual que
aquest any, seré campió olímpic", recorda el nedador. "Després t'adones que les coses no són fàcils
i que no has d'entrenar més, sinó millor", afegeix ■

El rei de la Copa Nadal
El nedador del CN Mataró ha estat durant els
set últims anys el gran dominador de la Copa
Nadal, una competició d'aigües obertes que
se celebra al Port de Barcelona cada 25 de
desembre. La Copa es va crear el 1907 i és la
prova de natació més antiga d'Espanya i una
de les més històriques d'Europa. "És una festa. La família de la natació es reuneix. Molta
gent neda amb disfressa. Jo m'ho agafo com
una competició, però el millor és l'ambient
que hi ha" relata Guillem Pujol. Els principals
'enemics' dels competidors són el fred i el
menú ingerit la nit del 24 de desembre. "Jo
intento anar a dormir no molt tard. No nedem
fins a les 11:30h, però és cert que t'has de
controlar una mica la nit d'abans", reconeix
Pujol. Segons el nedador del CN Mataró, el
pitjor "és posar-se el banyador i entrar a l'aigua", tenint en compte que a ple desembre el
mar sol estar a 13 graus de temperatura. En
Guillem ha guanyat les últimes set Copes de
forma consecutiva, establint un nou rècord.
Ara, el tauró de Blanes vol assolir una segona
millor marca de tots els temps: superar els
10 títols guanyats per David Serra. "Des de la
primera vegada que la vaig guanyar, ja vaig
dir que la meva idea era fer el rècord total",
destaca Pujol. Estem segurs que ho aconseguirà, perquè en els últims anys ningú ha pogut
fer més ràpid els 200 metres de recorregut ■

Apunts
Un objectiu: anar als Jocs Olímpics.
Una passió: els jocs de taula.
Un viatge: Japó.
Una lliçó: amb constància, tot s'aconsegueix.
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A Mataró,
com a casa
En Guillem Pujol va viure intern al CAR des dels
14 fins als 19 anys. Des d'aleshores, Mataró i el
CN Mataró han estat la seva nova llar. "Sempre he
estat molt bé al club. M'han donat moltes facilitats
per entrenar i combinar la vida d'esportista professional amb els estudis universitaris. En general, a Espanya això no passa. I és una sort estar
en un club com el Mataró", reconeix l'entrevistat.
A continuació, en Guillem ens explica com aconsegueix entrenar com un 'animal' i, alhora, dur una
vida d'estudiant 'normal'. Us advertim que la seva
rutina és pròpia d'un lluitador espartà. "M'aixeco
a les 5:30h de la matinada. Esmorzo i surto cap
al club per ser dins de l'aigua a les 6:05h. Entreno
fins les 7:45h i marxo amb cotxe al TecnoCampus,
perquè sinó faig tard a classe. A la universitat hi
sóc fins les 12h. Després marxo a casa a dinar i a
fer una petita migdiada. A les 15:30h torno a ser
al club nedant i fent gimnàs. Entreno fins a les 19
aproximadament. A les 19.30h arribo a casa, sopo
molt aviat i, com a molt, a les 22h sóc al llit. Així
és el meu dia", explica Pujol. Mantenir aquesta
disciplina espartana ha servit perquè en Guillem
hagi estat desè al campionat del món d'aigües
obertes de Gwangju (Corea) i desè i tretzè en els
dos últims europeus. Pujol va quedar-se a tocar de
la classificació pels darrers Jocs Olímpics, somni
que encara vol complir. "La temporada vinent em
vull centrar en el Mundial de Fukuoka, al Japó, i en
campionat d'Europa de Roma. Classificar-me pels
Jocs seria el premi a tota una carrera", reconeix
el talent del CN Mataró. Amb 24 anys, en Guillem
encara la maduresa esportiva mantenint intactes
els seus somnis. Endavant tauró espartà! ■
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