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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Un any de reptes
(calmats)

Opinió:
Bernat López

Estrenar any ens aporta l'opció de fixar nous

sobrepassar-nos i culpar-nos pels reptes massa

objectius vitals. A banda dels clàssics, com re-

ambiciosos no assolits. Ens podem fer diverses

prendre l'activitat física, estalviar, deixar de fu-

preguntes: quins han estat els teus reptes per-

mar o completar una dieta, canviar d'any ens
sol crear un estat mental òptim per fer balanç

sonals i laborals i què t'agradaria per aquest nou

del camí recorregut al llarg dels darrers 365

nar el 100%? Quines fortaleses has desenvolupat

dies. Com a humans, ens apassiona inaugurar
projectes i proposar-nos nous objectius, perquè tot allò que és nou i diferent ens fa vibrar
i ens allunya de tot allò que ja tenim. Quants i

davant de les dificultats? Què t'ha sorprès de tu

quantes de vosaltres treballeu hores infinites,
batalleu durament per conciliar la vida personal i laboral, intenteu encabir espais d'oci i de
salut en el vostre dia a dia i, tot i això, teniu un

sobre la motxilla que tots carreguem que sigui

any? En quines àrees creus que no has pogut do-

i què voldries millorar? Aquesta anàlisi sempre
s'ha de construir des d'una perspectiva calmada i saludable. Sense afegir un nivell de pressió
impossible de gestionar. Les circumstàncies globals que tots vivim ens han instaurat a tots una

sentiment contraposat? El d'estar fent molt i,

boira d'incertesa que es fa notar, però, tal com
sempre diu el mestre Iñaki Gabilondo, "evitem

alhora, tenir la sensació que encara voldríeu

regalar la nostra vida a les circumstàncies". Des

fer molt més? Que aquest 2022 comenci amb
un balanç de situació tranquil i calmat. Evitem

de la Revista Iluro us desitgem un 2022 ple de
creixement i salut ■

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: VEUS BÉ QUE EL GOVERN
AUGMENTI EL PRESSUPOST EN SEGURETAT FINS
ALS 18.75 MILIONS D'EUROS? SÍ (67%) | NO (33%)
VEUS BÉ QUE MATARÓ CEDEIXI SOLARS A LA
GENERALITAT PER FER-HI PISOS PÚBLICS DE
LLOGUER ASSEQUIBLE? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Amplis projectes de pisos amb lloguer assequible

Un criminal internacional vivia a Rocafonda

El 2026 estaran acabats 68 habitatges públics a la
Ronda Barceló. L'Ajuntament cedirà solars al Centre
i La Llàntia per fer-hi 90 pisos més.

La Policia Nacional ha detingut a Rocafonda un
home buscat per la INTERPOL i acusat d'homicidi
a la República Dominicana.
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Coneix
l'Associació
d'Amics del
Tramvia de
Mataró

Foto antiga: El descarrilament
el 1961. Foto: Javier Fossas.
Foto antiga2: El tramvia de
Mataró al seu pas pel bosc.
Foto: Manel Illas.

El descarrilament del
tramvia a Mataró el 1961
Records: Bernat López

2028 serà l'any on se celebra-

La inauguració de la línia de
tramvia va aplegar un banquet per a més de 200 comensals, a totes les autori-

com el tramvia de Mataró va

1928 i clausurada el 1965. El
tramvia, a inicis de segle, es

tats pertinents i als religiosos

davant de la masoveria de

de torn per tal de formalit-

Can Bartra, a l'avinguda Puig i

va convertir en tota una ins-

zar la tradicional benedic-

Cadafalch. Aquest fet, sumat

titució i va quedar enregis-

ció. Avui us presentem una

a les dificultats que generava

trat a la memòria històrica

fotografia antiga de 1961. Ens

en el trànsit i a una gran ri-

de moltes generacions de
mataronins i mataronines.

traslladem fins a l'1 d'octu-

uada el 1965 en van provocar

bre d'aquell any per recordar

la desaparició ■

rà el centenari de la línia de
tramvia Mataró-Argentona,
inaugurada el 27 de maig de

descarrilar, causant una gran
xifra de ferits. En la imatge
es veu el tramvia descarrilat

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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Reportatge
2022: l'hora d'afrontar reptes
Text: Bernat López

E

strenar any ens aporta l'opció
de fixar nous objectius vitals.
A banda dels clàssics, com re-

prendre l'activitat física, estalviar, deixar de fumar o completar una dieta, en
la present edició de la Revista Iluro us

Treballar a Internet

S

egurament ja heu llegit molts articles
o vist molts vídeos a YouTube que us
asseguren l'èxit immediat. Nosaltres

no t'enganyarem. Guanyar diners des de casa
i mitjançant Internet requereix planificació,

proposem dos reptes innovadors per

esforç i una clara visió estratègica. Dit això:

aquest any 2022: estratègies per tre-

és perfectament possible. Et proposem trucs

ballar des de casa i poder tenir l'op-

i estratègies per poder començar a generar

ció de viatjar de franc arreu del món.

ingressos sense moure't de casa.
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L'arribada d'un
nou any s'erigeix
en el millor moment
per plantejar-nos
objectius

Gaudeix dels
continguts
audiovisuals
del reportatge

Fes d'assistent virtual
Internet ha obert un camp immens de possibilitats laborals. Una és la d'assistent virtual, opció que et permet tenir uns ingressos
més estables. Ser assistent virtual consisteix
a ajudar emprenedors digitals, YouTubers o
bloguers fent tasques com: gestió del correu electrònic, disseny d'imatges i banners,
gestió de facturació, organització d'agenda,
redacció de contingut, edició de vídeo, feedback amb seguidors, etc. Quan cobra un
assistent virtual? Doncs els honoraris solen
anar de 10 a 40 euros per hora. Pots inscriure't a plataformes com Upwork, Workana,
People Per Hour o Freelancer i començar a
buscar col·laboracions allà.
Monetitza la teva web
Monetitzar pàgines web amb publicitat és

➜
9

REPORTATGE V1.indd 9

25/01/2022 11:22:31

ILURO | ReportATGE

una bona manera de guanyar diners. Gràcies

comissió. Teniu l'opció d'arribar a acords amb

a Google Adsense és possible generar ingres-

diferents pàgines web o apostar directament

sos per cada clic d'un usuari sobre un anunci

per Amazon Afiliats, la plataforma d'Amazon

posat en una plana web. Amb Adsense no cal

on us doneu d'alta i ja podeu començar a

triar quin tipus d'anuncis publicaràs, ja que

generar contingut que us aporti beneficis.

Google s'encarrega de fer-ho automàticament en funció de la temàtica de la teva web.

Ofereix els teus serveis en línia

recomanacions i anàlisi de productes. A cada

Hi ha pàgines web especialitzades on oferir
les teves habilitats com a traductors de textos, editors de vídeo, dissenyadors gràfics o
generadors de contingut. Formalitzes l'alta

post inclouràs enllaços cap a altres pàgines

a les plataformes, publiques els serveis que

on venguin el producte. Si els teus usuaris ho

ofereixes amb exemples de treballs realit-

acaben comprant, el venedor us donarà una

zats i el preu que demanes, i esperes que els

Utilitza el màrqueting d'afiliació
Heu de crear una pàgina web per publicar

CLASES DE
INGLÉS PRESENCIALES
MATRÍCULA
ABIERTA

Método de estudio Callan
Preparación de exámenes oficiales

Francesc Macià - Mataró - www.libertyschool.es 937 586 983 · 682 708 323
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clients et contractin. Algunes pàgines són
Fiverr, Upwork o Freelancer. Totes se solen
quedar el 10% de la facturació final.

superar els tests de nivell que les plataformes et plantegen. Un cop aconseguit, pots
començar a traduir.

Converteix-te en redactor

Utilitza el dropshipping

Si disposeu d'habilitats de redacció, conver-

El dropshipping consisteix a revendre pro-

tir-vos en redactor pot ser una bona opció

ductes que s'envien directament des del pro-

per generar ingressos des de casa o qualsevol

veïdor al client final. No cal que inverteixis en

lloc del món. Només necessites connexió a
en contacte clients amb redactors. Iwriter,
LowPost i Textbroker en són tres exemples.
Les tarifes solen moure's entre 3 i 10 euros
per cada text de 100 paraules.

mercaderia, ni en la gestió de l'enviament.
És com convertir la teva botiga en línia en
un negoci passiu. Has de crear una pàgina
web, trobar fabricants de productes estratègics i començar a atraure trànsit a la teva
web. Hi ha sistemes automatitzats senzills

Traductor de contingut

per enviar-li les dades de cada comanda al
fabricant perquè s'ocupi dels enviaments.

Internet. Hi ha moltes plataformes que posen

Si teniu bon nivell d'idiomes, també hi ha
l'opció de treballar com a traductor de con-

Vendre fotografies per Internet

tingut per a plataformes com Gengo, One

Cada dia es publiquen milions de continguts

Hour Translation o Textmaster. Gengo, per
exemple, afirma que pots guanyar una mitjana de 435 dòlars si tradueixes de manera
habitual. L'únic que cal fer és registrar-se i

a Internet. Cada redactor necessita imatges
per acompanyar-ne els textos. Per això hi
ha plataformes on usuaris tenen l'oportunitat de pujar les seves fotografies perquè
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qualsevol empresa o particular les pugui

són excloents, cosa que significa que et pots

comprar. Parlem de bancs d'imatges com

donar d'alta a totes i omplir enquestes per a

Shutterstock, Adobe Stock o Getty Images.

totes. Surveyeah, Lifepoints, Toluna, Yougov,

El funcionament és senzill: et dones d'al-

Centre d'Opinió a Espanya, Surveytime, iSur-

ta, puges les teves fotografies i, després de
passar per una revisió per part de la plata-

veyWorld, SurveyGo i I-Say en són alguns

forma, aquestes es posen a la venda. És molt

durada entre 5 i 15 minuts.

exemples. De mitjana, cada enquesta té una

important que escriguis bones descripcions
i tags a cada foto, i que siguis constant pujant contingut nou. Així funciona el món de
la fotografia de stock.

Crea un canal de Twitch
Si ets bo comunicant o tens habilitat per jugar a videojocs, Twitch és una gran opció per
guanyar diners des de casa. La plataforma de

Realitza enquestes pagades

streaming permet que usuaris de tot el món

Encara que no veus a fer milionari, és possible guanyar uns diners extra responent a

se subscriguin al teu canal a canvi d'un paga-

enquestes pagades. Per cadascuna guanya-

24,99 euros, en funció del nivell de subscripció

ràs entre 0.25 euros i 4 euros. Totes les plataformes que et mostrem a continuació no

que es vulgui triar. Twitch es queda el 50%
de cada subscripció i la resta és per a tu! ■

ment mensual que oscil·la entre els 4,99 i els
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Viatjar a cost zero: com fer-ho el 2022

V

iatjar de franc pel món és el gran somni

veure les valoracions rebudes per cada usuari,

de tot aventurer. Però... És realment
possible? Us presentem cinc platafor-

fotos de casa seva o imatges de les experiències compartides amb diferents viatgers.

mes que us ajudaran a viatjar de franc, o almenys

Couchsurfing té un preu de menys de 3 euros

a fer-ho tenint unes despeses molt reduïdes.

mensuals, així que per uns 30 euros a l'any pots
allotjar-te de franc on vulguis i quan vulguis.

Couchsurfing
Per viatjar pel móna cost zero, Couchsurfing

Home Exchange

és un dels teus grans aliats. Aquesta platafor-

Una altra manera de viatjar gratis pel món és

ma et permet trobar allotjament a qualsevol

intercanviant casa teva. Home Exchange us

lloc del planeta. Sigui quin sigui el país que

permet fer-ho. El funcionament és molt senzill.

pretenguis visitar. Couchsurfing té més de 15

Aquesta aplicació et permet intercanviar casa

milions d'usuaris registrats. Simplement has

teva amb un altre usuari de forma simultà-

de crear el teu perfil i introduir la ciutat on vols

nia i totalment segura, o bé allotjar-te a casa

passar uns dies a casa de gent local. La plata-

a canvi de punts. Activar un perfil a Home

forma és realment completa, ja que és possible

Exchange té un cost de 12 euros mensuals.
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Workaway

WWOOF

Vols viatjar de franc pel món i, a més,

WOOF, en anglès World Wide Opportunities

aportar alguna cosa a la comunitat que
et rep? Workaway és el teu lloc! Aquesta

in Organic Farms, ofereix oportunitats de
voluntariat en granges orgàniques a tot el

plataforma treballa amb famílies i petites

món. Els treballs a desenvolupar estan rela-

empreses i organitzacions per facilitar als

cionats amb la cura d'horts, animals de pa-

interessats el fet de viatjar a qualsevol lloc

gès o granges ecològiques, i pots col·laborar

a canvi d'allotjament, menjar i petites tas-

durant tot el temps que vulguis. Pagant una

ques a fer. Bàsicament solen ser feines de

quota anual de 25 euros pots conèixer tots

voluntariat. Formar part de la comunitat

els països que vulguis treballant a alguna

Workaway té un cost de 39 euros cada any.

de les més de 1.000 granges que WWOOF
té pel món.

Find a Crew
T'agradaria viatjar pel món gratis a
través del mar? Find a Crew et permet fer-ho. Es tracta de la xarxa digital més gran per trobar membres de tripulació per a vaixells. Et desplaces a c

Les aplicacions
impresdindibles
per viatjar

anvi de treballar com a part de la tripulació.
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TENS NOU PROPÒSITS PER AQUEST NOU ANY?
APRÈN ANGLÈS de la manera
que millor s’adapti a les teves
necessitats.
Situats al C/ la Riera,177 i al
C/del Parc 44, Global English
oferim diferents opcions per
aprendre anglès i sempre pensant en el que és millor per a
cada estudiant.
Com sempre, a Global English
pots trobar classes en grups
reduïts per a nens, adolescents
i adults i/o classes particulars
per a totes les edats i nivells.
Som centre col·laborador de
Cambridge i tots els nostres alumnes tindran l’opció de fer l’examen oficial
corresponent al seu nivell
(YLE- KET-PET-FCE-CAE-CPE).
A més, aquest any a Global
English celebrem el 10è curs
escolar (2012-2022). Per aquest
motiu tenim preparades moltes sorpreses i regals, sorteig
mensual a les xarxes socials
de Global English. Fins ara ja

tenim 4 guanyadors, Anna
Jané (10 hores classes particulars), Laura Ferré (col·lecció llibres Roald Dahl), Alba Sayago
(Amazon Fire Stick) i Verónica
Mayorga (Olleres realitat virtual Qilive). Si vols gaudir dels
premis següents, només has
de seguir-nos a Instagram i a
Facebook, allà trobareu tota
la informació.
Aquest any, volem reprendre el nostre viatge a Irlanda.
Es tracta d’una immersió

lingüística de 2 0 3 setmanes
a on els alumnes poden gaudir
d’allotjament en famílies irlandeses, classes diàries d’anglès,
programa d’activitats diàries,
i excursions.
Com a centre protegit conforme al protocol GEIC
(Gremi Escoles d’idiomes de
Catalunya), totes les classes i
activitats es realitzen amb la
màxima seguretat sanitària.
MATRICULA OBERTA
CURS 2021-2022
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Instants
Dia internacional del croissant

Gaudeix del
reportatge en vídeo

Cada 30 de gener se celebra
el dia internacional del croissant

16
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Hem visitat la Pastisseria
Avinguda de Mataró per conèixer
com es crea l'element de
rebosteria més famós del món

17
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler
del documental

Marc-André Leclerc és, segurament, un dels millors alpinistes de la història, i també un dels més desconeguts |

The Alpinist
Cinema i sèries: Bernat López

Peter Mortimer és un dels millors productors i realitzadors de documentals d'escalada i muntanya.
Pel·lícules com King Lines (2007), First Ascent (2011)
o la magnífiques Valley Uprising (2014) i Dawn Wall
(2018) han estat aclamades mundialment, amb produccions que any rere any fan un salt de qualitat sense precedents. Alguns dels noms més importants de
l'escalada internacional, com Chris Sharma, Tommy
Caldwell, Kevin Jorgeson, Àlex Honnold, Lynn Hill,
Dean Potter o Jim Bridwell han quedat gravats per la
càmera de Mortimer, que ha sabut captar l'essència
de cadascuna aquestes llegendes. Però The Alpinist
és diferent. Marc-André Leclerc és, segurament, un
dels millors alpinistes de la història, i també un dels
més desconeguts. Aquest documental s'endinsa
en la seva vida, dibuixant a un jove que espiritualment podria haver nascut als anys 70 o 80 del segle
passat i que aporta un aire trencador a l'escalada.
Sense gos. Només vol ser lliure.
Data d'estrena i plataforma
Octubre de 2021. Disponible a YouTube i Amazon.

Sinopsi
En la línia de poderosos relats al límit de la catàstrofe com "Free Solo", aquest documental
relata la història de Marc-André Leclerc, un fanàtic de l'alpinisme sense cordes. Marc-André
Leclerc escala sol, lluny dels focus. En llocs
alpins remots, el jove esperit lliure canadenc
de 23 anys duu a terme alguns dels ascensos
en solitari més atrevits de la història. Tot i així,
amb prou feines crida l'atenció. Sense càmeres, sense cordes i sense marge per a l'error,
l'enfocament de Leclerc és l'essència de l'aventura en solitari. La filosofia de Marc-André és
senzilla: fixar-se un objectiu, una paret, una
muntanya i pujar-la. Això és tot. Sense informació de la via, només integral i progressant
el més lleuger i ràpid possible; sense telèfon;
sense dir ni tan sols on anirà a escalar; sense importar l'estil de l'escalada. Evidentment,
estem davant d'algú amb un control brutal en
situacions extremes, absolutament inusual i
mai vist abans ■
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A

genda
Els Pastorets de Mataró
Darrera representació dels Pastorets de Mataró. Els
Pastorets de Mataró són Patrimoni Cultural de la Ciutat
des de 1981 i fa cinc anys van ser guardonats amb la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
Diumenge 30 de gener a les 18h
Sala Cabanyes | Entrada: 14 i 18 euros
Així van
ser els
Pastorets
de 1983

EXPOSICIONS
FES MEMÒRIA,
PLAÇA GRAN!
Des del 24 de setembre
al 17 d'abril de 2022
Can Marfà

d'Arqueologia i Història de Mataró.
JOAN DE LA OSSA.
PALIMSESTO
De del 14 de gener
al 6 de febrer de 2022
Casal L'Aliança

Exposició dels 50 anys de la

al pròxim 6 de febrer.
FINS A TRES-CENTS
Des 27 de novembre al 12
de febrer de 2022
La Destil·leria
Mostra col·lectiva en què 36 artis-

Secció Arqueològica del Museu

Exposició de pintures de l'artista

tes exposaran obres de petit for-

de Mataró, actual Centre d'Estudis

Joan de la Ossa. La mostra es

mat que es poden adquirir per un

podrà veure al Casal L'Aliança fins

preu màxim de 300 euros.
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Rèquiem
Assaig obert de l'espectacle
'Rèquiem'. Readaptació de l'espectacle creat per la mataronina
Maria Rovira. Obra coral de dansa
amb música en viu
Dimarts 1 de febrer a les 19h
Can Gassol
El tràiler de
l'espectacle

VOLAVERNUT.
GRAVATS DE GOYA
Dissabte 29 de gener
a les 17:30h i 19h
Ca l'Arenas
"Volaverunt. Els gravats de Goya"
ens ofereix l'oportunitat de descobrir les quatre sèries d'estampes
de l'artista aragonès que atresora
el Museu de Mataró.
CONCERTS
CEREMONY OF CAROL
Dissabte 29
de gener a les 20h
Teatre Monumental
Preu: 17 euros general
Veus - Cor Infantil Amics de la Unió
ofereix una selecció d'obres amb
acompanyament de la destacada
arpista Esther Pinyol.
23
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ILURO | Cultura

Josep García Oliver va
ser empresari, polític liberal,
il·lustrat i filantrop |

Cultura

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Entitats proposen el nom de Josep Garcia
Oliver per a la Biblioteca del Centre
Cultura: Bernat López

L'Agrupació
CientíficoExcursionista, l'Associació
Amics de la Ciutat, l'Associació Amics de Ca l'Arenas, les Aules Sènior de

d'Arqueologia i Història
de Mataró (CEAH), el Club
d'Opinió Jaume Llavina, el

la proposta de donar el nom

Museu Arxiu de Santa Maria

previst que la Fundació Iluro

i Òmnium Cultural Maresme

traspassi aviat a la xarxa mu-

Mataró, el Centre d'Estudis

han adreçat a l'Ajuntament

nicipal ■

de Josep Garcia Oliver a la
Biblioteca Popular que està

UN PRECURSOR PER MATARÓ
Josep Garcia Oliver (1834-1883), fou un autèntic precursor a la nostra ciutat de la difusió
de la instrucció i els coneixements entre les classes populars, i concretament un avançat
al país sobre els beneficis que reporten les biblioteques. Va ser empresari, polític liberal,
il·lustrat i filantrop, i fundà el 1854 –als vint anys– l'Ateneu Mataronès, «el primer Ateneo
que dedicara Cataluña a las clases proletarias», segons les seves pròpies paraules. El
1859 promogué la Caixa d'Estalvis de Mataró, per fomentar l'estalvi entre les classes
treballadores. El 1866, fundà a Mataró la primera biblioteca popular de Catalunya i de
l'Estat, inspirada en les que havia conegut de molt jove a l'Anglaterra de la Revolució
Industrial. Apòstol de la instrucció, Garcia Oliver sabia que les biblioteques eren un
poderós instrument per a la il·lustració de les classes treballadores, i que contribuïen
al progrés econòmic del país. Va ser alcalde de Mataró i diputat a Corts i avui el seu
retrat honora la Galeria de Mataronins Il·lustres. Va morir jove, prop de complir els
quaranta-nou anys. El 1934 la caixa d'estalvis fundada per ell inaugurava a la plaça de
Santa Anna la «Biblioteca Popular» de Mataró per antonomàsia, avui traslladada al
carrer d'en Pujol i carrer d'en Palau ■
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Mataró s'inunda de les millors
pel·lícules del Cicle Gaudí
Cultura: Bernat López

Tràiler de
la primera
pel·lícula
que es
projecta

En el recentment estrenat
Espai Escena i Pensament
de l'Ateneu Centre Cultural
s'ha signat el conveni de col·
laboració entre el Foment
Mataroní, la Fundació Iluro,
l'Ajuntament de Mataró i
l'Acadèmia de Cinema
Català, per portar a Mataró
el Cicle Gaudí. El projecte
arriba a Mataró a través del
Foment Mataroní, sala que
projectarà les 10 pel·lícules
catalanes (una al mes) en la

El projecte arriba a Mataró a través del Foment Mataroní |

seva sala situada al carrer
Nou, i la Fundació Iluro. El

la pel·lícula 'Pan de limón

el suport de la crítica i ha

con semillas de amapola', dirigida per Benito
Zambrano, que ha rebut

aconseguit una nominació al Goya al Millor guió

Cicle Gaudí arrenca la seva
trajectòria a Mataró el proper dijous 27 de gener amb

adaptat

■

Oriol Garcia Ferrer, nou cap de colla
dels Capgrossos de Mataró
Cultura: Bernat López

Es diu Oriol Garcia Ferrer
però a la colla tothom el
coneix com a 'Ferro'. I és
el nou cap de colla dels
Capgrossos. En assemblea general ordinària, els
Capgrossos de Mataró van
aprovar per pràctica unanimitat la nova tècnica que
encapçalarà la colla durant
aquest 2022. En Ferro és el
cap de colla però la candidatura i la presa de decisions serà en equip de tot el
pinyol de la tècnica. Aquest

A la colla tothom el coneix com a 'Ferro' | Sònia Gallén

està integrat per Aina Brañas
i Àurea Martínez a canalla,

(també sotscap de colla) a
tronc, David Valverde a pi-

Marc Torres i Víctor Payerol

nyes i Dani Carnota a folres

■
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Mataronins
Singulars
Manuel Cuyàs: el dandi de la caricatura
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
El dibuixant Manuel Cuyàs i Duran era un Dandi.
Tot i que la seva ànima sempre va ser la d'un
bohemi empedreït, el que sens dubte ha estat el
millor caricaturista mataroní de totes les èpoques
semblava un milord anglès. Era un home distingit, molt elegant, de presència refinada i un xic
tocat i posat. Lluïa un bigoti refilat, un llampant
corbatí o una vistosa corbata. Es cobria el cap
amb un barret d'ala ampla que els estius generalment era de color blanc i amb el que ostensiblement saludava les senyores. Sempre caminava enravenat i, encara que no fos coix, sovint
ho feia acompanyant-se d'un estilitzat bastó de
canya. No era estrany trobar-te'l passejant per la
Rambla, sempre del bracet de la seva esposa, la
senyora Teresa Gibert, una dona guapíssima. Era
una parella que es feia mirar: tots els transeünts
mig de reüll se'ls repassaven. El nostre home va
néixer el 29 de Març del 1912 al mig del què era
el Sancta Sanctorum de l'art i de la cultura mataronina d'aquella època, entre el Teatre Clavé i

Cuyàs ha estat el millor caricaturista mataroní |

la impremta i llibreria Tria. Dues institucions que
sempre van estar molt lligades a la vida d'aquest
personatge. A can Tria s´hi passava moltes hores,
doncs allà hi despatxava la novia, la Teresa, que
era germana de la propietària. Al Teatre Clavé, la
mare d'en Cuyàs, l'Angelina Duran, que era cantant d'òpera, hi havia actuat moltes vegades. Per
Mataró circulava la llegenda urbana que durant
l'època que es murmurejava que pretenien tancar
el Clavé, la senyora Angelina una nit i d'amagatotis es va colar a l'escenari del recinte. Amb la
platea buida, i sota l'atònita mirada del vigilant
de torn, va voler acomiadar-se'n. Va cantar a ple
pulmó una de les àries de "La Boheme", una de
les obres que molts anys abans ella havia representat en aquella casa. Mai no he pogut contrastar si aquesta anècdota és totalment certa,
de totes maneres aquí us la deixo. Criat en un
entorn cultural tan selecte, el jove Manuel Cuyàs
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Les seves són unes caricatures acuradament respectuoses amb la persona retratada I

no podia triar cap altre ofici que no fos el d'artista. Va estudiar dibuix i pintura sota el mestratge
d'en Rafael Estrany a l'escola d'Arts i Oficis, aquella insigne entitat que hi havia en el Carreró, on
actualment s'ubica la meitat més oriental de la
Plaça de l'Ajuntament. Va compartir els estudis
amb artistes tan notables com són els germans
Arenas, l'escultor Jordi Puigalí, en Santiago Estrany,
que era fill del mestre, l'Emilia de Torres i l'Antoni
de P. Boix. De totes les Belles Arts, en Cuyàs es
va sentir especialment atret pel dibuix i més concretament pel dibuix a la ploma, una especialitat
que va arribar a dominar gairebé a la perfecció.
Era un fervent admirador del dibuixant Junceda,
aquell il·lustrador i caricaturista que juntament
amb en Cornet, en Llaveries, en Feliu Elias APA i
en Ricard Opisso omplien setmanalment de ninots la revista "En Patufet" de la que el jove Cuyàs
n'era un apassionat devorador. Sense pensar-s'ho
dues vegades, el nostre personatge es va posar
en contacte amb en Junceda amb la intenció de
fer alguna col·laboració per la mencionada publicació humorística. Sembla que aquell li va dir: Noi,
ho sento, són moments molt difícils. El veterà dibuixant tenia raó. Poc temps després, a l'abril del
1938 van tancar definitivament "El Patufet" i, un
cop acabada la guerra, en Franco no la va deixar
obrir més. En Manuel Cuyàs i Duran sempre es

va guanyar la vida com a dibuixant i caricaturista.
La ploma i la tinta xinesa van ser les seves eines
de treball, ocasionalment també el pinzellet. Des
del 1948 fins el 1953 va ser el caricaturista oficial del Diari de Mataró. Són caricatures de línia
fina i traç segur. Defugen de l'excés de negres i
ombrejats. No pretenen ser una imatge càustica
on el dibuixant intenta recrear-se en els defectes
físics del personatge. Tot el contrari, les seves
no són unes caricatures amb intenció de ferir
sinó que són acuradament respectuoses amb
la persona retratada, cosa que acostuma a ser
molt difícil. Contràriament al que sovint passa,
la gent no presentava cap resistència a deixar-se
caricaturitzar. Expliquen que un any, per la Fira,
en Cuyàs va muntar una paradeta a la porta de
la Sala Cabanyes on assegut davant d'un bloc,
una ploma i un tinter de tinta xinesa de la casa
Pelikan feia la caricatura a tots els passavolants
que ho sol·licitessin. Diuen que la cua que es va
formar era formidable, doncs la popularitat que
aquell artista tenia a Mataró era molta.

➜

Per llegir la biografia
completa, escaneja
el codi QR
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Dinàmics

Gaudeix de les
ponències
d' emprenedoria d'Startup
Grind

La xarxa d'emprenedors global Startup
Grind celebra un any a Mataró
Dinàmics: Bernat López

Startup Grind, la comunitat

les experiències d'altres em-

La comunitat és totalment

d'emprenedors més gran del

prenedors a la comunitat i

oberta, fet que possibilita que

món, associada a Google for

fomentar el networking i la
col·laboració. L'emprenedor

qualsevol emprenedor pugui

Jordi Bolet, director de la de-

formació i participar en els

tat. Es tracta d'una xarxa

legació mataronina, ha estat

esdeveniments que s'orga-

present a 600 ciutats i 125

el gran impulsor del projecte.

nitzen amb ponents de dife-

països del món, els objec-

El fet de comptar amb l'enor-

rents empreses. Un aspecte

tius de la qual són educar,

me teixit d'emprenedoria del

important és que no es paga

inspirar, connectar i ajudar

TecnoCampus va impulsar

cap quota, ja que les activi-

a internacionalitzar els emprenedors i emprenedores.

Startup Grind a apostar per

tats d'Startup Grind es finan-

Mataró. Com diem, la princi-

cen amb partners i patrocina-

Startup Grind busca assolir

pal funció d'Startup Grind és

dors. En cada esdeveniment

tots els seus reptes mitjan-

"dotar de visibilitat" empre-

es busca que emprenedors

çant l'organització d'esdeve-

ses mataronines amb pro-

locals inspirin la resta amb

niments locals, per acostar

jectes innovadors i solvents.

la seva experiència.

Startups des del 2014, celebra un any instal·lat a la ciu-

formar-hi part per rebre in-
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Startup Grind
organitza
esdeveniments
locals per
acostar les
experiències
d'altres
emprenedors a
la comunitat
Un aniversari potent
Si parlem d'esdeveniments,
el passat 20 de gener es va
celebrar a Mataró la gala
d'aniversari d'Startup Grind.
El TecnoCampus va acollir
un acte on hi van participar
quasi la totalitat dels ponents que han intervingut
en les xerrades de la comunitat d'emprenedors durant
aquest primer any d'activitat.
La gala va comptar amb els
següents ponents:
-Àlex Rodríguez Bacardit,
Business Angel & CEO &
Founder MarsBased and
Chapter Director a Startup
Grind Barcelona.
-Carlos Martínez, CEO &
founder d'Epinium i president de Pimecjoves
Maresme.
-Jaume Betrian, Cofundador d'Ofertia i Group
COO i Managing Director

El TecnoCampus va acollir un acte on hi van participar els ponents |

de Flax and Kale.
-Martí Manent, CEO i
Fundador de Derecho.com
y @elabogadocom
-Alex Huertas, co-founder
de Northweek.
- Ricard Bonastre, CEO i
Co-fundador de ByRatings.
-Sergio Balcells,

Entrepreneur & Internet
Companies Manager.
-Christian Rodríguez,
Fundador de Byhours
y Chairman de Mutter
Ventures.
-Antonia González,
Entrepreneurship Manager
at Tecnocampus ■
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Mascotes
Canvis a la llei: les mascotes ja són
legalment membres de la família
Mascotes: Bernat López

Els animals de companyia

confereix una consideració

no han de ser embargades

tenen des d'aquest gener un

o hipotecades, que no si-

estatut jurídic diferent del

de membres de la família.
Aquest canvi es deu a una

dels béns materials. Passen

triple reforma legal del Codi

se'ls causi patiment o do-

a ser considerats "éssers vius

Civil, la Llei Hipotecària i la

lor, no se les utilitzi com a

dotats de sensibilitat" i se'ls

Llei d'Enjudiciament Civil
aprovada definitivament

eina a la violència de gène-

pel Congrés dels Diputats

per testament.

guin abandonades, que no

re i que se'n pugui disposar

el 2 de desembre passat i
publicada el 16 de desembre

Dotats de sensibilitat

al Butlletí Oficial de l'Estat

La llei introdueix un nou ar-

(BOE). La norma regula la
custòdia compartida dels

ticle al Codi Civil que considera que "els animals són

animals de companyia en

éssers vius dotats de sensi-

cas de divorci o separació i

bilitat" i que el propietari ha

assenyala que les mascotes

d'exercir els seus drets sobre
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Passen a ser
considerats
éssers vius
dotats de
sensibilitat

ell i els seus deures de cura

jutge en cas de divorci, nul·

canvi de les circumstàncies

respectant aquesta qualitat

litat o separació poden ser

i assegurar "el seu benes·

modificades judicialment

dels cònjuges, sinó també
"les noves necessitats dels

tar conforme a les caracte·

o per un nou conveni quan

animals de companyia". A

rístiques de cada espècie".
Les mesures que adopti el

així ho aconsellin no només

més, l'autoritat judicial po·

les necessitats dels fills o el

drà acordar la participació
dels cònjuges en les des·
peses de manutenció i cura

Iluro amb
la teva
mascota!

de l'animal, i decidir-ne el
destí si no hi ha acord entre
els membres de l'exparella,
tenint en compte l'interès
de la parella separada i el
benestar de l'animal. El text
assenyala que els jutges po·

Kiro

dran decidir que els pares no

Foto: Magda Camps.

comparteixin els fills amb les
seves exparelles quan s'han

Envia un correu a
info@revistailuro.com
amb la fotograf ia de
la teva mascota i un
cop al mes la publicarem a la revista!

de separar si han maltractat
o amenacen de causar mal·
tractaments a animals de
companyia com a forma de
violència vicària o de gènere
per controlar o victimitzar
el cònjuge o els nens

■
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Salut

Reserva cita
per donar
sang, aquí

Mataró se suma a la marató de donants de sang
Salut: Bernat López

Calen 1.000 donacions al dia

del Banc de Sang, sobretot

principal de l'Hospital de

a Catalunya per assegurar

en aquest moment de pan-

Mataró hi haurà aparcat un

les necessitats de tots els

dèmia on anar a l'hospital a

autobús del Banc de Sang.

malalts del territori. Per tant,

fer una donació pot generar

Pots reservar cita al link del

us animem a tots i totes a

desconfiança. El proper 8

QR, de 10h del matí a 20:30h

sumar-nos a les campanyes

de febrer, davant la porta

del vespre ■

Una Marató necessària
La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha finalitzat amb un total de 8.521
donacions de sang aconseguides entre el 8 i el 15 de gener, una xifra inferior a les
10.000 que s'havien fixat com a objectiu. A més, suposa un 10% menys que les
aconseguides el 2021, cosa que respon a l'elevada incidència del coronavirus durant
aquest Nadal, ha informat el Banc de Sang i Teixits. La majoria de les donacions
-3.496- s'han obtingut a les campanyes mòbils al voltant de Catalunya. La Marató
ha permès que Catalunya tingui reserves de sang per assegurar les necessitats
dels hospitals durant els set dies extra, encara que el que és òptim és entre vuit
i nou dies, de manera que el Banc de Sang i Teixits demana a la ciutadania continuar donant ■

Ctr
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39€

AQUEST FEBRER PER NOMÉS

GAUDEIX DE DIR PARADISE MATARÓ

Consulta condicions a recepció*

VINE A PROVAR GRATIS

Ctra. Barcelona, 24 - Mataró | 93 741 49 87 | dir.cat/paradise
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L'Hospital de Mataró millora
l'organització de les operacions
Salut: Bernat López

El març passat, tot coinci-

seus familiars, i incremen-

setmanal baixen del 50%

dint amb l'inici de les obres

tar l'eficiència operativa. El

d'ampliació de l'àrea quirúr-

projecte es tradueix en la

al 10%. Aquesta és una millora enorme donat que les

gica de l'Hospital de Mataró,

posada en marxa de tres ac-

incidències organitzatives

30 professionals de dife-

cions que tindran resultats
visibles a principi del 2022.

afectaven la meitat de les

rents disciplines i àrees de

intervencions quirúrgiques

treball del Bloc Quirúrgic
van començar a analitzar
la seva manera de treba-

Tres grans canvis

realitzades a l'Hospital de
Mataró, i corregir això era,

L'activitat quirúrgica es pro-

precisament, un objectiu

llar i van identificar reptes

grama a 3 setmanes vista.

prioritari d'aquest projec-

a abordar. A partir d'aquí,

Aquest fet permet assignar

te. Per últim, les proves pre-

van dissenyar projectes de
canvi orientats a facilitar la

els quiròfans, el personal i el

operatòries s'han digitalitzat

material a priori i segons el

i s'assignen automàticament

feina i potenciar el treball en

tipus de procediments a re-

quan es prescriu la interven-

equip, millorar l'excel·lència

alitzar. Aquesta planificació

ció mitjançant un programa

clínica i la seguretat, acon-

minimitza canvis i reprogra-

informàtic específic integrat

seguir una millor satisfacció

macions. Igualment, els can-

en la història informatitzada

per part dels pacients i dels

vis en l'activitat quirúrgica

de salut ■
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Motor
Tipus de fars: il·lumina bé el teu viatge!
Motor: circulaseguro.com - amic.cat

Veure i ser vist. Aquesta és
la clau i l'objectiu dels sis-

important que sàpigues
que una bona il·luminació

menys complexes. Això es
tradueix en el fet que sigui

temes d'il·luminació dels

es pot veure perjudicada

el sistema més econòmic.

cotxes i, en conseqüència,

per la brutícia o per l'ero-

La vida útil d'aquest tipus

invertir en ells és invertir
en seguretat. Si les llums
no estan ben col·locades,

sió del mateix cristall. Això

de llum està per sota de les

es produeix quan els fars

500 hores.
Fars xenó. Aquest tipus d'il·

el cotxe per si sol no corregirà el fet que no vegem
més enllà del nostre para-

estan ratllats o groguencs.
Una bona neteja o fins i tot

luminació es compon d'elèc-

polir-los són les solucions

trodes que generen l'electri-

més adequades.

citat que escalfa el gas xenó.

xocs o que anem enlluer-

Usa el mateix mecanisme que

nant als conductors que

Tipus d'il·luminació:

un tub fluorescent. I propor-

circulen en sentit contra-

Fars halògens. Són les llums

ciona fins a tres vegades més

ri. Així que, abans de decidir quin tipus d'il·luminació

més comunes. La tecnolo-

necessites, comprova el re-

de fars és la més veterana i
la seva fabricació és de les

de potència lumínica que
les llums halògenes amb
molta menys de potència

glatge dels fars. També és

gia que utilitza aquest tipus

consumida. El seu preu és
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considerablement més car,

basats en la unió de diversos

tendència en la il·luminació

encara que cal tenir en comp-

díodes de llum de dimensi-

de cotxes. Poden arribar a il·

te que la seva vida útil es tri-

ons molt petites si els com-

luminar fins a sis-cents me-

plica respecte a les primeres.

parem amb la resta d'alter-

tres de distància, el doble

Fars led. Aquest tipus de

natives. Pesen molt poc, el

que els fars led. Són òpti-

tecnologia es va introduir

seu consum és molt reduït i

en els cotxes per a il·luminar

la seva vida útil està entorn

ques de gran fiabilitat amb
una llarga vida útil. El con-

les òptiques dels frens i els

de les 10.000 hores.

sum és un 30% inferior al

intermitents. Els leds estan

Fars làser. Són l'última

dels fars led ■
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Mantingues el teu cotxe a resguard del fred
Motor: circulaseguro.com - amic.cat

Els pneumàtics, la bateria o

Líquid refrigerant: aquest

més, se'ls exigeix un major

els llums són fonamentals.
Arriben ja els primers tem-

líquid protegeix el motor

treball en aquesta estació.

contra la corrosió i les ge-

Neteja bé els borns, estrè-

porals de fred i neu i ens es-

lades, a més de refredar-lo

nyer-los correctament i re-

tem preparant per a rebre a

quan és necessari. Acudeix

l'hivern: omplim l'armari amb
peces d'abrigar, revisem el

al teu taller i demana que
et revisin el punt de con-

visar el nivell d'electròlit i
de càrrega de la bateria.

sistema de climatització de

gelació del teu refrigerant

la nostra llar... però, i el cot-

i canvia'l si està deteriorat.

portant que portis pneumàtics d'hivern, o que et

xe? T'oferim a continuació

Bateria: és un dels ele-

plantegis portar uns pneu-

una llista d'elements que has

ments que més sofreixen a

màtics coneguts com de

de comprovar de cara a les
baixes temperatures:

l'hivern. Les bateries funci-

"tot temps". Els pneu-

onen pitjor amb el fred i, a

màtics d'hivern s'agarren

Pneumàtics: És molt im-
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millor en superfícies amb

ses: és un bon moment

Revisa les llums: En l'esta-

neu, gel o fang que els

ció més fosca de l'any és

pneumàtics d'estiu o els

per a revisar l'estat de les
escombretes i canviar-les

estàndards.

si és necessari per veure

Escombretes eixugaparabri-

millor.

veure bé i que et vegin de
manera clara ■

especialment important
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Llar
Els utensilis també embelleixen
la cuina aquest 2022
Llar: Decoracion2.com - amic.cat

Els utensilis són imprescindi-

temporades, les cuines són

bles en la cuina. I sempre gaudim de tenir-los a mà quan

cada dia més acolorides. I si
t'agrada tenir tot a la vista i

ens lliurem amb entusiasme

tens totes aquestes coses be-

nostres olles i cristalleria, és

a cuinar. Però totes aquestes

lles per a cuinar per què no

molt popular. Abans d'em-

olles i paelles, ganivets i tas-

aprofitar-les per a decorar? Un

prendre una renovació total

ses, poden resultar part de la

simple repeu es converteix en

que et permeti crear gabinets

decoració. Sobretot si t'agra-

per a guardar tot, potser has

avui. Segur que has vist en

un racó on exhibir les teves
millors peces. Però també a
donar-li un toc molt atractiu
a la teva paret i a la cuina en

botigues d'elements de cuina,

general. Aquesta tendència

na, presumir d'ells i gaudir

tota classe d'olles i paelles, en

tan coqueta de presumir dels

de l'acollidora que es veurà

els més intensos i bonics co-

teus utensilis de cuina, vin-

lors. Una tendència que ens

drà bé de qualsevol manera.

encanta perquè en les últimes

Organitzant i decorant, una

la teva cuina. Sobretot si no
tens tant de temps per a organitzar-te i guardar ■

da triar els més acolorits, una
tendència que es porta molt

cuina petita i senzilla pot ser
molt atractiva. Aquesta tendència a amagar menys les

de pensar a elegir aquesta bonica opció. Coquetejar amb
tots els teus utensilis de cui-
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Errors de decoració que necessites
evitar en la teva llar
Llar: vivirhogar.republica.com

que moltes persones consi-

pot generar diverses contrarietats, una d'elles té a veure

Usar mobles amples
És un gran error, ja que fan

deren fàcil, però que realment

amb el fet que et trauràs espai,

que la casa es vegi molt més

no ho és, pel fet que hi ha

i a més d'això, tampoc es veu

petita. És molt més recoma-

molts errors que es poden

bé cap espai en el qual hi hagi

nable que facis servir mo-

cometre. Tal com és impor-

molts objectes innecessaris.

bles que siguin d'una gran-

La decoració és una activitat

tant aprendre sobre els con-

dària més reduïda, ja que

a una bona decoració, és fo-

Decorar sense planificació
Abans de començar a deco-

namental aprendre les dades

rar, és necessari que tinguis

que siguin necessàries per a

en compte diversos factors,

evitar cometre alguns errors,

entre les quals es troben les

que són molt comuns.

mesures, per a poder utilitzar

Incloure massa prestatges
És més aconsellable que facis servir un sol prestatge de

els elements que siguin ne-

gran grandària per a guardar

cessaris perquè la llar es pugui embellir.

les teves coses, en comptes

sells que s'han d'aplicar per

Acumulació d'objectes
El fet d'acumular accessoris

ajuden al fet que la llar llueixi
més confortable.

d'incloure una gran quantitat ■
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Idees per a decorar un dormitori victorià
Llar: Decoracion2.com - amic.cat

Crea un espai relaxant, amb

victoriana que faran que el

Afegeix un llum d'aranya,

cortines suaus i roba de llit

teu dormitori sigui digne

que afegirà una estètica ro-

elegant. La decoració victoriana es tradueix en una

màntica a l'espai general,

alt durant l'època victoria-

de la reialesa. Crea un espai relaxant, amb cortines
suaus, roba de llit elegant
o qualsevol altra forma de
relaxació que et faci venir
ganes de descansar a l'ha-

na. Hi ha moltes altres coses

bitació. Barreja tons foscos

de grans marcs daurats, per

que componen el disseny
victorià, des de llautó polit fins a l'apreciació de la

i brillants, i no li temis al
color, especialment tons
intensos de vermell fosc

exemple. Tampoc pot faltar

il·luminació ambiental, i tot

o taronja. Opta per un llit

llit antiga. Els dissenys flo-

això es presta naturalment a

de gran grandària amb ar-

rals o d'encaix et faran una

una decoració còmoda per

madura, posa repeu a la

sensació de romanç i si pre-

al dormitori. A continua-

xemeneia, i usa diferents

fereixes, el color monocro-

ció, reunim algunes idees

tons de fusta per a obtenir

màtic t'omplirà d'elegància

de decoració d'inspiració

un efecte més texturitzat.

l'estada

època d'estil luxós, amb colors rics i grans mobles que
representaven un estatus

i aposta pel maximalisme,
amb cortines de seda adornades amb serrells i grans
corbates, miralls ornamentats i retrats que viuen dins

un toc de vellut, i aposta
pel paper tapís, i roba de

■
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Com ha de ser la millor catifa
per a l'habitació del bebè
Llar: Decoracion2.com - amic.cat

Hi ha moltes opcions per als

l'habitació del bebè sigui més

on s'inhalen fàcilment. Per

sòls de les habitacions del

confortable per diferents mo-

tant, la catifa pot ajudar al

bebè, però has de pensar bé

tius. Quan el bebè comenci

bebè (i a tu també) a respi-

quina és la que millor encai-

a gatejar pel sòl, voldràs una

rar millor. Però, quin tipus de

xarà amb tu o amb les neces-

cosa suau per a protegir els
seus genolls i, a mesura que
el bebè creix i es converteix

catifa és millor per a l'habi-

en un nen petit, la catifa pro-

des. En segon lloc, la catifa
és un dels millors materials

les catifes ha estat cap a fibres més suaus, i hi ha moltes opcions en cada estil de
catifa. Cerca una catifa que
tingui un baix contingut de

de revestiment de sòls per

COV. Les catifes fetes de ma-

a la qualitat de l'aire interi-

terials d'origen natural solen

or, malgrat molts rumors en

tenir menys COV que les fi-

sentit contrari. A més, les ca-

bres sintètiques tradicionals.

tifes eviten que la pols i altres

Una catifa amb un alt nivell

al·lergògens passin a l'aire,

de resistència a les taques

sitats de l'estada. Una catifa
és una bona opció perquè

porciona un bonic sòl tou per
a evitar les inevitables caigu-

tació del bebè? En els últims
anys, una gran tendència en
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és imprescindible per a una

la durabilitat no és tan preo-

es veurà bé durant molt de

habitació de bebè. Has d'as-

cupant en un dormitori com

temps. Tenint en compte tots

segurar-te de comprar una

ho és en les àrees de major

els criteris esmentats, només

que sigui fàcil de mantenir,

trànsit de la casa (com les es-

hauràs de buscar aquella que

de netejar i que estarà en bon

cales o la sala familiar). No

s'ajusti a les teves necessitats

estat una vegada que l'hagis

obstant això, has d'assegurar-te que la catifa que triïs

d'espai, del teu bebè i també

hagut de netejar. En general,

al teu pressupost ■
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Quina és la millor manera
de netejar les persianes?
Llar: tuhogar.com - amic.cat

A diferència de les cortines,
les persianes no requereixen una rentada a profunditat constant. Així i tot, hi
ha algunes excepcions a les
quals hem de parar esment i
posar en pràctica alguns tips
de neteja que t'ajudaran.
No les desinstal·lis. Encara
que podria resultar més
senzill netejar les de tela

instal·lació pot danyar el fun-

Compte amb la pols. Abans

fora de la finestra, una mala

cionament de les persianes.

d'intentar humitejar o mullar
les persianes de fusta, PVC
o alumini, primer assegura't
que aquesta no tingui cap
resta de pols que pugui convertir-se en llot.
Usa una tovallola humitejada en aigua tèbia i un sabó
suau. D'aquesta manera podràs eliminar taques sense
ser molt agressiva amb la
tela. Després esbandeix les
persianes amb una esponja
submergida en aigua freda
i neta.
Revisa les instruccions.
Algunes persianes de tela
poden ser netejades en la
rentadora; tanmateix, això
l'hauràs de verificar en les
instruccions d'ús abans d'intentar fer-ho. En el cas de les
persianes de fusta, és molt
important llegir les instruccions, ja que aquestes et diran
quin tipus de productes pots
utilitzar en elles per a evitar
danyar el vernís o desgastar
el material ■
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Idees per a redecorar la teva habitació
amb pocs diners aquest 2022
Llar: Mujerde10.com - amic.cat

Ha arribat el moment de re-

accessoris en un to oposat
a les parets.

revestiments de gran for-

3. Aires orientals. I més
concretament l'estil ja-

per a enguany. S'ha aconse-

tació de somni, però sembla impossible fer-ho amb

pandi, que combina mini-

materials naturals com les

malisme escandinau i japo-

pedres a formats extensos

poc pressupost. Perquè ho

nès, posant l'accent en el

i cada vegada més lleugers

aconsegueixis, et donem 5
idees.

costat zen de la decoració

que faciliten la instal·lació

d'interiors, amanit amb un

en mobiliari, parets i pisos,

1. Habitació sòbria. Si la teva

polsim d'atreviment. Tant

creant espais elegants i

habitació és massa sòbria o

espiritual com funcional,

amb molt bon gust.

molt neutre, dona-li vida col·

deixa de costat el superflu

5. Marbres. Si ets amant dels

locant alguns maons, vinils

i aposta per l'autenticitat

marbres i les pedres natu-

o plantes, per a generar un
contrast meravellós.

de les coses i de l'interio-

rals, la melamina pot ser una

risme. La fusta i el metall

gran opció sostenible per a

2. Tons foscos. Si ho apli-

imitar aquests materials, a

sual i elegant. Decora la teva

són els dos materials predilectes en aquesta mena
de decoració.

habitació amb mobles i

4. Retorn al natural. Els

per a cada espai

novar el teu espai més íntim, la teva habitació! Tots
somiem a tenir una habi-

ques bé donarà un toc sen-

mat són un imprescindible
guit traslladar la bellesa dels

un cost molt menor i obtenint combinacions úniques
■
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Les últimes tendències en sofàs pel 2022
Llar: Decoracion2.com - amic.cat

El sofà és una peça clau en
el saló, que a més de pro-

Sofàs de cuir. Són atemporals i una gran inversió

S'adapta bé a l'espai, per-

porcionar-nos comoditat,

a llarg termini, si ho cuides
adequadament pot passar

ambients.

de generació en generació.

disseny pel·licular i està ins-

Colors pastel. Els colors
pastel són unes altres de

pirat en un tub plegat de

sofà, et mostrem les últimes
tendències en sofàs.

les tendències per als sofàs

Sofàs moderns. Existeix una

a dues persones, ideal per a

mes, materials, entapissats,

en 2022. Són colors càlids,
subtils, i aporten un toc de
sofisticació. A més ajuden

colors i estampats, la qual

a crear un ambient relaxant

binar amb un altre més gran.

cosa et permet trobar un

i tranquil.

Colors tendència. Les úl-

model compatible amb la

Sofàs raconers. A més
d'aportar caràcter per les

times tendències en sofàs

decoració de la teva llar.
Sofàs de vellut. És un ma-

seves dimensions, es con-

terial elegant, càlid i suau al

verteixen en els protago-

tacte. Està associat al luxe.

nistes absoluts de l'estada.

clars, encara que el negre,
blanc i gris mai passen de
moda ■

afegeix un valor estètic a
la decoració de l'estada. Si
estàs pensant a renovar el

gran varietat de models, for-

meten separar diferents
Sofà Togo. Compta amb un

pasta de dents.
Love seat. Brinda espai per
parelles. És recomanable per
a espais petits o per a com-

vénen marcades per colors
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Plantes que es poden col·locar al bany
Llar: Decoracion2.com - amic.cat

A les plantes els va molt bé

amb llum artificial, requereix

rebi la llum del sol de mane-

l'ambient humit i càlid del

un sol reg setmanal i supor-

ra indirecta i ombra parcial.

bany. En general, es tendeix

ta temperatures d'entre 17 i

Però és una planta tòxica,

a pensar que les plantes úni-

30 graus. Li agrada estar en

així que no està recomanada

cament es poden col·locar
en el dormitori, el saló o el
rebedor de la llar. No obs-

un ambient humit.

per a cases en les quals hi
ha nens o mascotes.

Àloe vera. És una de les millors plantes per al bany,
sempre que tinguis llum

Orquídia. El millor és que

que són estupendes per al
bany.

natural. No necessita molts
més cures que la claredat

del sol de manera directa.
Floreix diverses vegades a

Spathiphyllum. S'adapta

i la humitat que es genera

l'any i no necessita massa

perfectament a ambients en

durant el bany o la dutxa.

aigua. El recomanable és re-

els quals la temperatura és

gar l'orquídia una vegada

superior a 18 graus, és molt

A més, és excel·lent com a
remei natural per a calmar

duradora i, a més, absorbeix

les cremades, ajudar a la ci-

llors llocs per a col·locar les

els contaminants de l'aire.

catrització de les ferides...

plantes en el bany és en un

Potus. Pot créixer perfec-

Aglaonema. El millor és col·

tamboret de fusta al costat

tament en espais interiors

locar la planta en un lloc on

de la dutxa o la banyera ■

tant això, existeixen plantes

rebi claredat, però no la llum

per setmana. Un dels mi-
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La Màquina
del temps
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28/01/2017
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Fa un any...

152,47 milions: Mataró
aprovarà el pressupost més alt

Fa 5 anys...

El govern ha presentat el pressupost municipal pel
2021. Els comptes ascendeixen fins a 152,47 milions
d'euros, un 3,25% més que l'any passat. Aquest increment suposa un augment de 4,8 milions. Cal destacar
que es destinaran un total de 3,2 milions d'euros per
a la reconstrucció social i econòmica de la ciutat i per
pal·liar els efectes de la pandèmia. Es repeteix la dotació d'1,5 milions en despesa del Pla de reconstrucció i
es traslladaran 1,7 milions dels romanents de l'any passat per a projectes d'inversió vinculats a la reactivació.

Mataró inaugura l'Any de
Puig i Cadafalch
Aquest 2017 és l'Any Puig i Cadafalch. L'Any
Puig i Cadafalch commemora el 150è aniversari
del seu naixement i els 100 anys com a president de la Mancomunitat de Catalunya. Puig i
Cadafalch és una de les figures destacades de
Catalunya com a arquitecte, urbanista, restaurador, historiador de l'art de projecció internacional, a més de polític durant el període 1917-1922
com a president de la Mancomunitat.
Fa 10 anys...

Retallada pressupostària
i dimissió del gerent a m1tv
El gerent de la televisió pública del Maresme 'm1tv',
Joan Catà, ha presentat la seva dimissió al president
del Consorci Digital Mataró-Maresme i alcalde de Mataró,
Joan Mora. Diu que plega satisfet de la feina feta i davant el "nou rumb" que pren el projecte televisiu. I és
que la renúncia de Catà coincideix en el temps amb la
retallada pressupostària pel 2012 que Mora va anunciar
fa unes setmanes.
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Horòscops

Passatemps
Passatemps facilitats per amic.cat
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1. Habitatge. 2. Astro rei
del sistema solar. 3. Lloc. 4.
Hidalgo de noblesa qualificada. 5. Múscul cardíac. 6.
Conjunt de fulls manuscrits
o impreses i reunides formant un volum. Volum, tom.
7. Òrgan visual de la percepció
ocular. Sentit corporal pel qual
es distingeixen les formes i
colors de les coses. 8. Full de
paper escrita. 9. Dotze mesos.
10. Senyor d'una comarca. 11.
Líquid (H2O). 12. Via pública.
Via urbana. 13. Progenitor, creador, cura. 14. Representació
mental d'una cosa. 15. Gas atmosfèric respirable. Barreja
gasosa composta en la seva
major part per oxigen i nitrogen i, a més, petites quantitats
d'argó, àcid carbònic i vapor
d'aigua, que forma l'atmosfera terrestre.
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ILURO |

Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Pot ser que un viatge es desmunti i toqui esperar una mica.
Si tens contactes a l'estranger, pots tenir-ne notícies novament. Et torna a interessar
la pràctica esportiva.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol per la Casa VIII, inclina
a enfrontar algunes pors, com
per exemple no poder fer front
a les obligacions econòmiques.
Període més tranquil pel que fa
a la feina.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol per Casa X, enfoca el
sector professional. Sembla
que és moment de plantejar-te
què vols fer realment amb el
teu futur laboral. L'amor pot
aparèixer en un viatge.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si acabes d'iniciar una relació
sentimental, pots sentir una
mica de por a perdre la llibertat.
Al sector de la salut es poden
donar facilitats. Més bon ambient laboral.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots gaudir de més tranquil·
litat interior perquè has après a
gestionar millor les emocions.
Possibles admiradors secrets,
et faran saber d'alguna manera,
el seu interès.

Etapa per fer front a temes familiars, possiblement relacionats amb persones d'edat avançada. Amb Mart a Casa III pots
expressar-te amb vehemència.
S'aconsella prudència.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
El sector de l'economia demana la teva atenció. Cal posar
els números en ordre per no
endeutar-te massa. Resultes
més atractiu que de costum i
això porta nous pretendents.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Felicitats! El Sol entra al teu
signe, renovant energia i il·
lusions. Tens ganes d'innovar,
fer més vida social i augmentar els contactes. Retorn d'una
vella amistat.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Temps per filosofar, per prendre
distància d'alguns problemes
i sortir de l'habitual subjectivitat. Possible atracció fatal
que pot portar a una relació
sentimental.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Venus i Mart al sector de l'amor
col·laboren perquè trobis algú
amb qui tinguis bona connexió.
Si tens parella, les dificultats
es posen damunt la taula per
solucionar-los.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
No vols continuar mantenint
silenci vers un assumpte. Tot
i les despeses, també tens entrades de diners que equilibren
l'economia. Et planteges tenir
una nova font d'ingressos.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
El Sol transitant per la Casa
XII, inclina a un temps de reconnexió amb el teu món més
íntim. Gaudeixes de la solitud i
somnies despert. Penses molt
amb algú del passat.
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Anuncis
per
paraules

TREBALL

Inserta el teu
classificat online

Chica busca empleo. Cuidado de

COMPRAMOS libros, juguetes,

personas mayores, niños, limpieza.

comics, cromos, antigüedades,

Cafeteria necessita personal de

Externa o Interna. 631 464 605

plumas, Discos, puros, objetos

caps de setmana i estiu mataro-

Señora joven busca trabajo de

religiosos. Restos pisos, casas.

cafe@gmail.com

limpieza, cuidado de niños y per-

Pago al momento. José Miguel.

Señorita auxiliar titular de enfer-

sonas mayores. 624 634 223

679-736-491

mería busca empleo, externa por
horas. Incorporación inmediata.

VARIS

631 296 828

COMPRO comics, discos, ál-

Señorita busca empleo interna o

bunes de fútbol, Playmobil,

externa al cuidado de personas

Scalextric, Geyperman, Madel-

mayores. Incorporación inmedi-

man, Muñecas, Tente, Rico,

ata. 612 569 730

Paya y antigüedades en general.
679-736-491

MUDANZAS Y PORTES
DESMONTAJE Y MONTAJE
DE MUEBLES
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Mudanzas económicas Maresme. 692 021 141
Reparatot: la seva reparació, al
millor preu. 688 290 791
Més massatge 93 689 32 49
Mataró

AMISTATS
Agencia Matrimonial SOL dese
1995, gaudeix de la vida en parella
Tfno. 688 290 791 · Mataró
La Bombonera del segle XXI
Cami Ral, 613. Mataró. 688
290 791 Sopar - Ballar - Cantar
- Prendre una copa o fer mane-

T. 698 645 233

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

tes. Ho tenim tot. Només faltes
tu! 29-1-22 de 18 a 24h.

NECROLOGIQUES

cabrejunqueras.cat
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Vista única del
Port de Mataró
Foto: Maruchi Cuadrada
Font: Grup 'Fotos de Mataró'
a Facebook.

L'ull mataroní

La primera
lluna plena de
l'any a Mataró
Foto: Esteve Travesa.
Font: Grup 'Fotos de Mataró'
a Facebook.
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Personal
Jordi Carbonell
L'art de dibuixar amb bisturí

Gaudeix de
l'entrevista
en vídeo

Bernat López

Operar malalts, dibuixar, fer caricatures i escriure
novel·les. Jordi Carbonell i Roure va néixer a Mataró
el 1946, ciutat on ha treballat de cirurgià durant més
de 45 anys. La vida del doctor Carbonell es podria
definir com la d'un enamorat de la medicina que
sent passió per disciplines gens vinculades a la
ciència: l'art i la literatura. Ell és la persona que en
cada edició de la Revista Iluro publica la biografia
d'un mataroní singular, explicant detalls de la seva
vida que poca gent coneix a la nostra ciutat. Cada
biografia va acompanyada d'una caricatura feta per
ell mateix. En Jordi ha estat, des de sempre, un cul
inquiet atret pel coneixement. Ja ho era de ben petit, quan li encantava passar els dissabtes a la desapareguda caleta que hi havia a l'Hotel Castell de
Mata jugant amb els seus quatre germans mentre
el seu pare pescava. O fent 'd'escapista' a l'acadèmia que el senyor Colomer tenia al carrer d'Argüelles per 'espiar' i conèixer com treballava el dibuix i

l'escultura un jove Manuel Cusachs, qui aleshores
estava promès amb la Maria Teresa, la docent de
l'acadèmia i filla de can Colomer. Des que té memòria, Jordi Carbonell sempre ha conviscut amb les
seves dues passions: la medicina i l'art. "De petit,
jo sempre deia que volia ser metge com el doctor
Bruna o escultor com en Manuel Cusachs. El doctor
Bruna era un metge mataroní molt estimat. Sempre
venia a casa a visitar-nos quan teníem angines i a
jugar amb nosaltres", recorda en Jordi. Qui també
va influenciar molt la futura carrera professional
del doctor Carbonell va ser l'Angeleta Ferrer, tot un
mite de l'ensenyament a Mataró i mestra d'en Jordi
al batxillerat. "L'Angeleta va voler ser metge i cirurgiana, però el seu pare, que també era metge tot i que
mai va exercir, li va treure la idea del cap. A classe
de naturals, ella ens portava cors d'animals i els
disseccionava. Fer classe amb l'Angeleta Ferrer em
va fer créixer l'afició per operar", destaca el nostre

Ell és la persona que en cada
edició de la Revista Iluro publica la
biografia d'un mataroní singular |
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protagonista. En relació a les humanitats, la família
del doctor Carbonell té genètica artística. La seva
mare i el seu tiet són dibuixants i pintors de primera, i el seu avi i el seu pare també ho van ser. "Des
de ben petit vaig anar a l'acadèmia del pintor Jordi
Arenas. Ell em va ensenyar a dibuixar. Els caps de
setmana anàvem a pintar paisatge, però ell era un
geni del retrat. Quan era jove també m'encantava
llegir les entrevistes amb caricatura de Manolo del
Arco a La Vanguardia i observar els dibuixos de la
col·lecció de El Patufet que tenia el meu avi", rememora Carbonell ■

La medicina dels valents
Com a cirurgià i metge de l'Hospital de Mataró durant més de quatre dècades, Jordi Carbonell ha
observat des de primera línia de trinxera com la
medicina ha evolucionat cap a millor. Des que
va començar a estudiar la carrera, en Jordi passava les tardes a l'antic hospital, fent d'ajudant
al servei d'urgències. “En aquell moment qui feia
les guàrdies nocturnes no era ni tan sols metge.
Era un estudiant. L'hospital era de beneficència i
no hi havia diners per pagar un metge”, recorda
Carbonell. En aquells temps, als anys 60, les
nits d'en Jordi eren tota una aventura. “Era un
estudiantet mort de por que havia de parar el
primer cop a l'hospital quan arribaven urgències
nocturnes. A vegades no hi havia més remei
que trucar a metges per preguntar dubtes en plena
matinada”, ens explica. Per Jordi Carbonell, els
cirurgians de l'època eren gent “molt valenta”, ja
que les pràctiques que es feien servir a l'hospital
avui dia semblarien “surrealistes”. “Recordo una
operació per fractura de fèmur. Al traumatòleg
se li va trencar el tornavís per collar els cargols i
un camiller va haver de baixar a la fusteria que hi
havia a la cantonada amb el Camí Ral per demanar
un tornavís per esterilitzar-lo i poder continuar l'operació”, exposa el doctor Carbonell. Amb
les gases grans i les talles de quiròfan també hi
passava una cosa ben curiosa: s'havien de rentar
i reutilitzar. “Les infermeres de guàrdia de la nit
es dedicaven a rentar les gases, plegar-les i esterelitzar-les. Així es podien fer servir les mateixes
per dues o tres operacions”, ens trasllada. Quan
calia cosir un pacient, el fil de seda negre comprat
a ca la senyora Cinta, comerç situat a la plaça
Xica, era racionat per les monges de quiròfan.
“Sembla que parli d'un hospital de l'Edat Mitjana,
però així es feia medicina a Mataró i a tot
Catalunya als anys 60”, afirma Jordi Carbonell ■

Devoció per l'estudi
i per Mataró
Jordi Carbonell és un apassionat d'aprendre i
estudiar. La curiositat i les ganes de conèixer
li han permès “passar-s'ho bomba”. Ja exercint com a metge, Carbonell va cursar dos anys
de Geografia i història. Per desgràcia, un accident li va causar l'amputació d'una cama i això li
va fer replantejar-se la vida. “Ja tenia tres fills i
vaig pensar que m'havia de focalitzar en tirar endavant la família. Vaig canviar Geografia i història
per l'especialitat de Medicina del treball i d'empresa, per si no podia continuar operant. Per
sort, vaig poder operar fins a la jubilació”, ens
explica el doctor Carbonell. La vida, però, li tenia
desada una segona oportunitat. Amb l'obertura de
la UOC, Carbonell va poder cursar Filosofia i lletres i
complaure el “cuquet” que li havia quedat amb
l'abandonament de Geografia i història. A banda
d'estudiar, escriure sempre ha estat una altra de
les grans aficions d'en Jordi. De fet, té tres novel·
les publicades que parlen de Mataró: 'El temporal de les faves', 'Quan cremàvem les fàbriques'
i 'Els secrets inconfessables d'un metge intern'.
La seva quarta obra havia de ser un llibre de biografies curtes de 100 personatges mataronins.
El tancament de la seva editorial va deixar el manuscrit del llibre desat en un calaix, però l'aparició
de la Revista Iluro va sorgir com una oportunitat
perquè aquests escrits veiessin la llum. “La majoria dels personatges han estat pacients meus,
amics, companys d'escola o coneguts. Al final, un
cirurgià pot establir una relació molt estreta amb
la gent. El cirurgià que t'opera, quan et diu que
t'abaixis els pantalons, li fas cas. La confiança hi
és”, ens apunta en Jordi amb un somriure irònic ■
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