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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Una oportunitat
per ser referents

Opinió:
Bernat López

Ha passat mitja vida treballant arreu del món; lluny

com Cuba, Turquia, Argentina i Veneçuela, ha

de casa. I ha tornat a Mataró per complir un somDansa el 1998 i una de les professionals del sector

rebut la injecció i el suport del Consell Comarcal
del Maresme i del sector empresarial de la comarca, tot i que encara cal "acabar de lluitar" per

amb millor trajectòria, veu amb esperança com

dotar el projecte de la solidesa buscada. Buscant

el seu projecte vital de fundar una companyia de

suports, s'han mantingut contactes al Parlament

dansa internacional i oficial al Maresme és més a
nova companyia ja és una realitat d'èxit; tot i que

per fer entendre als responsables polítics que, a
Europa i Estats Units, les companyies de dansa
tenen un caràcter oficial. I que aquest projecte

el projecte necessita tenir l'estabilitat òptima per

sorgit a Mataró i que actualment assaja a Can

créixer. Als teatres, els ballarins i ballarines fan la
feina, omplint cada actuació amb públic fidel i

Gassol és una gran oportunitat de ser referents.
La companyia espera teixir més relacions de su-

meravellat per l'espectacle. Actualment, Crea

port amb l'Ajuntament i amb més institucions

Dance està fent la seva primera gira per Catalunya

públiques i privades. De moment, Crea Dance

representant el 'Rèquiem' de Mozart, una obra creButaca i d'un Teatro de Rojas. La companyia, for-

està triomfant arreu de Catalunya, ja té actuacions tancades a Madrid i invitacions per assistir
als principals festivals de dansa a l'Argentina, a

mada per professionals maresmencs i de països

Cuba, a Costa Rica i a la República Dominicana ■

ni. La coreògrafa Maria Rovira, Premi Nacional de

prop. Sota el nom de Crea Dance Maria Rovira, la

ada per Maria Rovira i guanyadora de dos Premis

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: VEUS BÉ QUE MATARÓ
CEDEIXI SOLARS A LA GENERALITAT PER FER-HI
PISOS DE LLOGUER ASSEQUIBLE? SÍ (90%) | NO (10%)
ET SEMBLA BÉ QUE PRESENTI UN JOC DE TAULA
SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE L'OKUPACIÓ A
MATARÓ? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

El stm CN Mataró, campió de Copa

400 vehicles abandonats al carrer en un any

L'stm CN Mataró, campió de la Copa de la Reina
Iberdrola de waterpolo femení superant l'AstralPool
CN Sabadell per 7 a 4.

Al llarg del 2021 s'han retirat a Mataró aproximadament 400 vehicles abandonats a la via pública.
La xifra preocupa a l'Ajuntament.
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Així era una
festa de la
plaça de
Cuba el 1979

Foto antiga: El convent de les
Tereses, abans de la guerra.
Foto: Arxiu.
Foto antiga 2: L'antiga Plaza
de los caídos als anys 50.
Foto: Javier Fossas.

Del convent de les Tereses
a la plaza de los Caídos
Records: Bernat López

L'actual Plaça de les Tereses

anomenada '19 juliol', en com-

instal·lar una escultura de la

de Mataró era un convent
religiós de les Carmelites
descalces, conegut popu-

memoració a l'inici de la revo-

figura de Franco que, amb la

lució i fracàs del cop d'estat
militar a la ciutat i al dia en el

restauració democràtica, es va

larment com el convent de

qual es va incendiar intencio-

fer obres per dotar la plaça

les Tereses. L'edifici va ser sa-

nadament l'antic Convent de

de la seva aparença actual.

quejat i cremat, segons diuen

les Tereses, va passar-se a dir

Es va canviar el nom pel de

els escrits, per un nombrós

'Plaza de los caídos'. El nom
feia honor a tots aquells que

'les Tereses', en honor a l'antic

grup de milicians de la FAI de
Badalona, al qual s'hi van unir

van morir durant la cruenta

espai i alguns fragments de

molts mataronins. Amb el final de la Guerra Civil i la vic-

Guerra Civil que va tenir lloc a

l'estàtua del dictador es van

Espanya entre el 1936 i el 1939.

guardar als magatzems del

tòria franquista, l'antiga plaça

Al bell mig de la plaça s'hi va

Museu de Mataró

retirar. A més, també es van

convent que va ocupar aquest

■

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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Un nou projecte neix a Mataró | Josep Guindo

Especial dona
Mataró té un diamant de la dansa
Text: Bernat López

H

ballarines i ballarins d'un talent enorme que

a passat mitja vida treballant arreu
del món; lluny de casa. I ha tornat a

treballen per mitja Europa. I crec que neces-

Mataró per complir un somni. La core-

sitem valorar el talent que tenim a casa", re-

ògrafa Maria Rovira, una de les professionals

clama. En aquest sentit, Rovira té el projecte

del món de la dansa amb millor trajectòria del

de crear un espai on les noves generacions
puguin construir "una carrera internacional"
sense haver de fer les maletes. "Jo em considero de la primera generació que va poder
fer el salt i viure de la dansa, i ara vull ajudar
la gent jove", destaca.

país, veu amb esperança com el seu projecte vital de fundar una companyia de dansa
internacional i oficial al Maresme és més a
prop. "La dansa ha de tenir el lloc que li correspon. A Mataró i al Maresme hi ha moltes
8
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El projecte de Maria
Rovira de fundar una
companyia de dansa
internacional i oficial
al Maresme és més a
prop que mai, però
necessita suports

Així actua la nova
companyia de
Maria Rovira

Necessitat de suport
Sota el nom de Crea Dance Maria Rovira,
la nova companyia liderada per la coreògrafa mataronina ja és una realitat
d'èxit; tot i que el projecte necessita
tenir l'estabilitat òptima per créixer. Als
teatres, els ballarins i ballarines fan la
feina, omplint cada actuació amb públic fidel i meravellat per l'espectacle.
Actualment, Crea Dance està fent la seva
primera gira per Catalunya representant
el 'Rèquiem' de Mozart, una obra creada
per Maria Rovira i guanyadora de dos
Premis Butaca i d'un Teatro de Rojas.
De moment ja s'han fet actuacions a la
Factoria Cultural de Terrassa i a l'Auditori de Sant Cugat, mentre que aquest
La mataronina Maria Rovira lidera el projecte |

25 de febrer estrenen a l'Auditori de

➜
9
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Crea Dance està fent la seva primera gira per Catalunya representant el 'Rèquiem' de Mozart | Josep Guindo

Granollers. La companyia ha rebut la in-

hi ha una quinzena de professionals i

jecció i el suport del Consell Comarcal

també un assistent, il·luminació i perso-

del Maresme i del sector empresarial de

nal per a executar tasques audiovisuals.

la comarca, tot i que encara cal "acabar

"La idea és convertir el Maresme en un

de lluitar" per dotar el projecte de la so-

pol que proporcioni feina a molts balla-

lidesa buscada.

rins. Després de veure com actuem, hi
ha molts mànagers que ens volen dur

Buscats arreu

fora a actuar i molts estudiants que volen

Segons ens explica Maria Rovira, aques-

integrar-se a nosaltres", exposa Rovira.

ta nova era al capdavant de Crea Dance
l'ha dut a dirigir un grup de ballarines i
ballarins de talent excepcional. "Tenim

De fet, cal destacar que la companyia
ja té actuacions tancades a la comunitat de Madrid i, en cas de rebre els su-

ballarins maresmencs i de la resta de

ports necessaris, també té propostes

Catalunya, i persones procedents de
Cuba, Turquia, Argentina i Veneçuela",

per participar en prestigiosos festivals
de dansa a l'Argentina, a Cuba, a Costa

relata la coreògrafa mataronina. En total

Rica i a la República Dominicana. A més,

10
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l'1 d'octubre hi ha l'estrena d'una nova coproducció feta pel Mercat de les

del suport del Consell

haurien de tenir compa-

Comarcal i dels empresa-

nyies de dansa i orques-

ris del Maresme. També

tra oficials, com passa a

Flors i els Teatres del Canel

hem tingut converses al

França i Alemanya". Ara,

de Madrid i s'està acabant

Parlament de Catalunya.

després de molta lluita,

de tancar la programació

Hem de fer entendre als

es comencen a donar les

dels espectacles Odissea i

responsables polítics que,

condicions òptimes per-

Evangelium a Mataró.

a Europa i Estats Units, les

què aquell somni de jo-

companyies de dansa te-

ventut sigui realitat. "He

Fórmula público-privada
Des que va traçar la idea

nen un caràcter oficial. Jo

treballat amb les compa-

no vull que sigui la meva

nyies més importants del

d'una companyia oficial al

companyia; vull que si-

món. I fer un projecte així

Maresme, ja als anys 80,

gui oficial. Només així es
pot crear un projecte de

pel Maresme seria incre-

Maria Rovira ha tingut clar
que cal aconseguir una

referència", reivindica la

entrevistada.

suma d'esforços igualità-

coreògrafa de Mataró.

ria del sector públic i pri-

Segons Rovira, "totes les

El rol de Mataró

vat. "Estem molt contents

ciutats capitals de regió

Com a mataronina, a Maria

ïble", assegura la nostra

11
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La companyia ha rebut la injecció i el suport del Consell Comarcal del Maresme | Josep Guindo

Rovira li encantaria que Mataró fos el

que Rovira ens revela durant l'entrevis-

centre d'operacions de Crea Dance. De

ta és el vincle entre, precisament, els

moment, s'ha aconseguit que la compa-

somnis i les seves coreografies. "Per mi

nyia pugui assajar a Can Gassol. "Tenim

una coreografia implica parlar dels meus

els braços oberts perquè l'Ajuntament
s'impliqui més, perquè també hi ha altres municipis de la comarca disposats

sentiments. Treure alguna cosa de dins

a acollir-nos", apunta Rovira. A la Maria

em desperto, ja sé què cal fer", relata

li fa especial il·lusió poder assajar a Can

la nostra protagonista. La coreògrafa

Gassol, una instal·lació que en la darrera
jectar com una nau de dansa internaci-

mataronina sempre ha somiat en gran;
i encara ara ho continua fent. Si política i empreses es posen d'acord, estem

onal, arribant a acords amb companyies

convençuts que aquesta iniciativa seria

de tot el Mediterrani. "Llavors, el canvi
polític ho va tirar tot a terra. Ara volem

un èxit. I és que tot allò que passa per

tornar a reconstruir aquell somni", valo-

o un Carmina Burana, comparteix un

ra la coreògrafa. Una de les curiositats

mateix final: fa vibrar

etapa de Barón a l'alcaldia ella ja va pro-

meu. Sovint em passa una cosa curiosa. I és que somio els moviments. Quan

les mans de Rovira, sigui un Rèquiem
■
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Dia Internacional
de la Dona
8 de ma rç

A Avanza, celebrem el Dia de la Dona
tots els dies.
Però avui, aprofitem per donar-vos
les gràcies per la vostra feina,
compromís i il·lusió.
A Avanza, treballem perquè totes les persones
siguem igual d'importants i necessàries.
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Rovira ha passat mitja vida voltant pel
món mentre ballava i transmetia els
seus coneixements de dansa |

Un món de dansa

H

a passat mitja vida voltant pel món

que veia", rememora la nostra protagonista.

mentre ballava i transmetia els seus
coneixements de dansa, però ara ha
tornat a casa. Maria Rovira ho ha aconseguit

Curiosament, una monja de l'escola, la ma-

tot en el món de l'art i la cultura, inclús un
Premi Nacional de Dansa el 1998; però conserva la mateixa passió de sempre; la que l'ha

dre Jacinta, va recomanar als pares de Maria
Rovira que apostessin pel talent artístic de la
seva filla. "Aquesta nena sempre està imaginant. Heu de fer que estudiï dansa", els deia
la religiosa. I així va ser. Tot i que Rovira feia

sejos per les muntanyes que envolten Mataró

ballet des dels 4 anys, quan en va tenir 10 va
ingressar a l'Institut del Teatre de Barcelona.

i culminats davant del mar la mantenen viva;

Allà és on va començar tot. "Era la més petita.

pensant en projectes futurs que han de venir.

En aquella època ni existia la paraula coreò-

Quan parla, Rovira expressa. No només amb
la veu, sinó amb un moviment de mans i braços que et trasllada fins a les grans sales de

grafa, però jo ja deia que volia viure d'inventar

teatre que l'han vist triomfar amb espectacles

fins a París, on la van admetre al conservatori.

de ballet i de dansa contemporània. "Ballar és

"Em va canviar la vida", reconeix la coreògrafa

la meva vida. Ho he sabut des de sempre. La
meva mare ho feia i em posava pel·lícules de

mataronina. A França va aprendre d'autèn-

Gene Kelly. Jo imitava els passos de claqué

Martha Graham o Pina Bausch, obtenint una

fet brillar allà on ha estat. Els seus llargs pas-

balls", destaca. Més endavant, un curs d'estiu
de dansa contemporània a Tarragona la va dur

tiques llegendes com Merce Cunningham,

14
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beca per, amb 24 anys, marxar a estudiar a
Nova York. "Em va impressionar molt. El món

carrera ha treballat o viscut en països com
Colòmbia, Cuba, Veneçuela, Costa Rica,

encara no era global com ara, però la Nova

Uruguai, Argentina, Mèxic, Paraguai i Puerto

York dels anys 80 sí que ho era. Hi havia gent
de tot arreu. El cert és que hi vaig aprendre
molt, i anys més tard vaig complir el somni

Rico. I hi ha gaudit al màxim. "La gent és
molt humanista, malgrat viure en condicions dures. M'agrada molt com l'educació

d'estrenar al teatre Joyce, un dels més relle-

està molt implicada amb el món de l'art. Es

vants de la ciutat", apunta Maria Rovira. En

valora la dansa i la música com cal i, encara

aquella època, la Maria vivia a la setena avin-

que es vulgui ser metge o advocat, la gent
té un sentiment de pertinença a la cultura.

guda, ben a prop del barri de Tribeca, on hi
residien molts artistes. "Recordo que nosaltres sempre anàvem a sopar a restaurants de

Els teatres sempre són plens", afirma Maria
Rovira amb certa nostàlgia ■

l'Índia, perquè eren els més econòmics", relata
la coreògrafa mataronina amb un somriure.

L'oasi de Llatinoamèrica

P

Coneix a la Maria
Rovira més personal

erò si en algun lloc Maria Rovira
s'hi ha sentit com a casa ha estat
a Llatinoamèrica. Al llarg de la seva
15
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Coneixem a la presidenta
de Dona't un impuls
Especial Dona: Bernat López

Coneix a Anna
de Quirós,
presidenta
de Dona't un
impuls

Dones amb
impuls: empreses
liderades per
dones de casa
nostra
Després de conèixer el pro·
jecte cultural internacional
que s'està gestant a Mataró
de la mà de Maria Rovira,
ara us volem presentar una
entitat que està impulsant i
acompanyant l'emprenedo·
ria de dones empresàries de
tota la província de Barcelona.
Dóna't un Impuls és una as·
sociació sense ànim de lucre
creada a Mataró que ofereix

Anna de Quirós, bròker d'assegurances i sòcia directora de Cobertis |

suport per enfortir i impul·
sar negocis liderats per dones

del sector empresarial, però

coneixement amb caràcter

de la província de Barcelona.

l'activitat que duem a terme a

nacional i internacional, en els

Compta amb 68 sòcies em·

Dona't un Impuls m'emociona

quals es visiten empreses de

presàries i té com a presidenta

moltíssim", reconeix Anna de

referència. De la mateixa ma·

a Anna de Quirós, bròker d'as·

Quirós. A banda d'organitzar

nera, Dona't un impuls crea

segurances i sòcia directora

formacions i crear esdeveni·

llaços amb altres associacions

de Cobertis amb oficines a

ments dirigits a les dones em·

amb interessos afins i amb

Mataró, Badalona, Manresa i

les diferents administracions

Barcelona. L'Anna, a més, està

presàries de Mataró i tota la
província, l'associació arriba

molt implicada dins del tei·

molt més enllà. D'una ban·

impulsa l'accés de les dones

xit empresarial mataroní, for·

da, promou les relacions in·

a càrrecs directius, promou

mant part de la junta del NEM

terprofessionals del col·lectiu

la conciliació familiar basa·

Mataró, i també del sector de

d'empresàries i emprenedo·

l'emprenedoria i l'empresa a

res, fomentant el networking

Catalunya, sent membre de la

i la creació de noves siner·

da en la corresponsabilitat i
col·labora en la dinamització
econòmica de l'entorn.

directiva de PIMEC i actuant
com a vocal a la Cambra de

gies de treball entre sòcies.
S'impulsa la formació empre·

L'evolució de Dona't

Barcelona. "Estic vinculada a

sarial de les associades mit·

molts organismes i entitats

jançant cursos i viatges de

Des de la seva creació a
Mataró el 2010, Dona't un

públiques. L'associació també

PR
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anun

Dimarts, 8 de març

MARXA DEL MOVIMENT
FEMINISTA DEL MARESME
“Juntes som més fortes”
Concentració i inici de la marxa davant
del Mural Insubmises del Parc Nou, a les
18.30 h.
Recorregut ﬁns a l’Ajuntament, lectura
de Manifest i intervenció visual.
Final de la marxa a l’escultura Laia
L’Arquera i lectura de Manifest.
Organitza: Moviment Feminista del Maresme

Dimecres, 9 de març

CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL,
“Interseccionalidad: las
desigualdades complejas”
A càrrec de Beatriz Gimeno, escriptora
i activista feminista.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament
(La Riera, 48), a les 19 h.
En acabar l’acte es farà la lectura del Manifest a càrrec Cristina Salad, periodista.
Aquest acte comptarà amb interpretació
en llegua de signes.
Es podrà seguir en directe a través del
canal Youtube de l’Ajuntament de Mataró
Organitza: CIRD

8 DE MARÇ

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, MARÇ 2022

Contra les
discriminacions
múltiples.
Lluita feminista
interseccional!
PROGRAMA INCLÒS DINS DEL PROJECTE:

SORORI ART

Al pati del Cafè nou (Muralla de la Presó, 2)

Divendres, 11 de març
A partir de les 20.30 h

Les Nits del Sororiart:

Monòlegs feministes, improshow, concert
de Gisela Quirós i food trucks.

Dissabte, 12 de març

A partir de les 12 h i durant tot el dia.
Espectacle familiar, espai de photocall,
actuació musical, performance, concerts
de The Sey Sisters i Soﬁa Gabanna,
tallers, food trucks i espai expositiu.
Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró i CIRD

COL·LABOREN:

Comissió de la Memòria Històrica de la Gent Gran / Casa de la música / Basquet Maresme Boet Mataró 3 Viles / CCOO Vormaros /
Taula d’entitats de Cerdanyola / Fundació El Maresme / Associació
de veïns de Vista Alegre / FAGEM / INS Puig i Cadafalch / ADV Baix
Maresme / Associació de Veïns de Cerdanyola / Plataforma per la
Llengua i Cultura Mataró / Tecnocampus / Associació Dones de
Cerdanyola / Associació Mataró LGTBI / Biblioteques de Mataró /
UGT Mataró Maresme / Dones Reporteres de Mataró / Moviment
Educatiu del Maresme / Teixit de dones / Vocalia de Dones Laia l’Arquera de l’Associació veïnal de Pla d’en Boet / Vocalia de Dones de
l’Associació Veïnal de Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí i Valldeix
/ Xarxa d’ Espais Joves de Mataró / Colectivo Micaela / Arkeres / Fúria
Trans Autònoma Maresme / Marea Pensionista / Moviment Feminista del Maresme / Associació agrària Cinc Sènies, Mata Valdeix

TOTA LA INFORMACIÓ I ALTRES ACTIVITATS A:

www.mataro.cat/8m
@mataro.cat

Ajuntament de Mataró
@igualtatmataro
Telèfon d’atenció ciutadana 010 (gratuït)
* Des de fora de Mataró: 900 859 009.
De 8 a 19 h, de dilluns a divendres
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Àngels Espelt, propietària de la botiga de moda i sabates Coll Store |

impuls ha experimentat un

"A partir d'ara tots els esde·

ajudar al meu entorn és el

constant creixement de sò·

veniments que organitzem

que més m'agrada", exposa

cies, mentre camina cap a

seran oberts: tant per dones

Anna de Quirós.

la total professionalització.

com per homes empresaris.

"Ha canviat la tipologia de

Nosaltres defensem la cor·

sòcia. Es va començar com
un projecte de barris gesti·

responsabilitat i, per tant,

onat per l'Ajuntament per

lectiu. Els homes són els

actuar com un punt de tro·

primers que han de ser-hi

Com diem, Dona't un impuls

bada per a dones de Mataró.

presents per saber què és

compta amb prop d'una se·

Més endavant ens vam for·
malitzar com a associació i
vam començar a mirar cap

la corresponsabilitat", relata

tantena de sòcies empresà·

de Quirós. Si hi ha dues pa·

ries. Una d'elles és l'Àngels

raules que defineixen l'Anna

Espelt, propietària de la bo·

a les professions liberals.

són energia i passió. Aquest

També vam obrir l'espectre.

caràcter és compartit amb

tiga de moda i sabates Coll
Store des de fa més de 30

No només tenim sòcies ma·

totes les sòcies emprene·

anys. El negoci té més de

taronines. També comptem

dores de Dona't un impuls.

120 anys d'història, ha pas·

amb empresàries que tre·

"M'enamoro dels projectes i

sat per quatre generacions i

ballen a Mataró i que tenen

crec molt en l'associacionis·

molts clients al Maresme",

me. Sempre he pensat que
cada persona ha d'intentar

també s'ha especialitzat en
vendre col·leccions de pro·
ductes de diferents àmbits

fer del seu món un lloc millor

que sorprenen (vi, cremes de

i el meu món és l'empresa i

cara o mitjons de bambú, per

i obrint nous espais de si·

la dona. Em dedico al sector

exemple). "Entenem la nos·

nergia per a l'emprenedoria.

de les assegurances, així que

tra missió com la de crear un

exposa Anna de Quirós. De
cara al futur, Dona't un im·
puls vol continuar innovant

no volem excloure cap col·

Un espai de
comoditat
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Les sinergies creades a Dona't la van impulsar a digitalitzar la seva empresa |

somriure davant del mirall.

Sempre sumant

és millor conèixer persones

No tant la venda en si. Durant

"Sempre he viscut l'associa·

amb més talent que tu en

la pandèmia vam interiorit·

cionisme com a un element

certes coses per aprendre i

zar aquesta idea. Mentre tot

clau per sumar. Formar part

sumar esforços", reitera l'Àn·

estava tancat ens vam posar

de Dona't un impuls ens ha

gels Espelt.

al costat de la nostra gent,
donant valor i obrint-nos al
món a través de les xarxes

ajudat a totes a ampliar mi·

socials. D'aquesta manera

ben ajudant en el nostre pro·

hem acabat convertint la bo·

jecte empresarial", afirma la

tiga en un espai social; en

propietària de Coll Store. Les

La Sílvia Rodríguez Mallafré,

un espai de comoditat on

sinergies creades a Dona't

impulsora del despatx d'ar·

la gent ve a gaudir d'una ex·

van impulsar l'Àngels a di·

quitectura Sílvia Mallafré, bi·

periència de compra", rela·
ta Àngels Espelt. Durant els
mesos més durs del confi·
nament, la nostra protago·
nista va innovar, posant-se

gitalitzar totalment la seva

oarquitectura i interiorisme,

empresa i a entendre que

forma part de Dona't un im·
puls des del seu inici. "Quan

davant de la càmera per cre·

de l'associació. "L'empresa

treballava associada al des·
patx d'un arquitecte. No ar·

ar vídeos relacionats amb la

ha guanyat molta competi·

ribaven projectes i no es po·

moda i amb productes de

tivitat. El meu cas demostra

dia facturar. Aleshores vaig

Coll Store. Els vídeos van te·

que estar a Dona't un impuls

decidir que volia formar-me

nir una acollida increïble i ja

només fa que sumar. Al final,

a nivell d'empresa i vaig

s'han integrat com a part del

caminar sola per la vida és

descobrir una iniciativa de

dia a dia del negoci.

un esport de risc. Sempre

l'Ajuntament de Mataró que

res i a posar-nos en contacte
amb persones que ens aca·

havia de delegar la part fi·
nancera a una professional
especialitzada, també sòcia

Descobrir la
bioarquitectura

arriba la gran crisi del 2008 jo

19
DINÀMICS V1.indd 19

23/02/2022 13:39:51

permetia a dones amb dife·
rents projectes empresarials
viatjar a llocs diferents d'Eu·
ropa per conèixer empreses
i aprendre com treballaven",
ens explica la Sílvia. La prime·
ra aventura d'emprenedoria a
l'estranger va ser a Londres i
després van venir-ne d'altres.
"Durant els dos anys que va
durar el programa vam poder
visitar Microsoft, Dropbox o
Facebook. Vam establir vincle
directe amb moltes dones
empresàries i vam decidir
crear l'associació Dona't un

La Sílvia Rodríguez Mallafré , forma part de Dona't un impuls des del seu inici |

impuls, un cop l'Ajuntament
de Mataró va cloure el pro·

van fer una entrevista a Rac1 i

grama", afegeix la disenyado·

gràcies a això vaig guanyar el

disciplina professional que
consisteix a crear espais re·

ra d'interiors especialitzada
en bioarquitectura. La Sílvia
Rodríguez també compleix

primer client. Des d'aleshores

sidencials sans. S'hi protegeix

hem anat evolucionant, fent

la salut de les persones que

ja una gran aposta per la bi·

amb el patró de persona cu·

oarquitectura i l'interiorisme

riosa, inquieta i que explora

corporatiu. Som un despatx

els habiten, ja que cadas·
cun d'aquests projectes té
en compte els factors que

tendències dins del món em·

molt especialitzat", destaca.

intervenen a la nostra vida.

idea de crear una empresa de

Crear espais saludables

És a dir, al final el concep·
te bioarquitectura engloba

disseny d'interiors online. Em

La bioarquitectura és una

tota aquella arquitectura que

presarial. "Fa anys vaig tenir la
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La bioarquitectura consisteix a crear espais residencials sans |

busca establir unes relacions

donar la millor resposta i ús

postgrau en Bioarquitectura

equilibrades entre allò cons·

als recursos energètics del

al TecnoCampus, que treballa

truït, el medi ambient, l'en·

lloc, per així generar el me·

per tot el Maresme i la provín·

torn i les persones que ha·

nor impacte possible sobre el

cia de Barcelona i que també

biten aquests espais. A més,

medi ambient local. Cal apun·

ha creat altres projectes amb

a nivell constructiu, s'intenta

tar que la Sílvia va estudiar un

diferents sòcies del Dona't ■
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ILURO | Instants

Instants
Sirenes que entren en la història

El CN Mataró balla
el Bequetero a la
piscina

Fotos: Jordi López (RFEN)

Títol de Copa de la Reina
per les noies del stm CN Mataró
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Derroten l'Astralpool
CN Sabadell fent un partit
perfecte en defensa (4-7)

Temporada brillant, ja amb tres títols:
Supercopa, Copa Catalunya i Copa
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ILURO |

| Foto: CSdM

Salut

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Projecte d'hort terapèutic pels
pacients de Salut Mental Infantojuvenil
Salut: Bernat López

La Unitat de Salut Mental

part del seu procés curatiu.

aspectes cognitius i habilitats

Infantojuvenil de l'Hospital de

socials. Així, contribueix a de-

Mataró compta, des de fa sis

El projecte ha estat iniciativa dels propis professionals

mesos, amb un hort terapèu-

del servei i l'hort s'ha instal·lat

nomia personal dels pacients,

tic, un projecte que ofereix als

en el pati intern de la unitat,

integrant l'aprenentatge d'ha-

infants i joves ingressats una

un espai que fins ara no tenia

bilitats bàsiques, millorant el

activitat dirigida diferent amb

cap ús. L'horticultura utilitza-

funcionament físic i cognitiu,

beneficis directes per a la seva

da en programes de teràpia i

abordant habilitats socials i

salut mental i física. L'objectiu

rehabilitació dirigits per tera-

és que els pacients puguin

peutes, es converteix en un

incorporant hàbits de vida
saludables per aconseguir

gaudir-ne i cuidar-lo com a

vehicle per treballar, sobretot,

el benestar físic i mental

senvolupar o recuperar l'auto-

■

Formació específica de l'equip de Salut Mental
Per iniciar aquest projecte, dos professionals de Salut Mental s'han format específicament en horticultura terapèutica. També s'ha comptat amb el coneixement
personal en temes de pagesia d'un dels membres de l'equip. L'objectiu a mig
termini és donar-li més pes a aquest projecte dins la teràpia, integrant l'hort en
el dia a dia dels pacients ingressats i en les activitats de l'Aula Hospitalària. Per
això, es continuarà formant al personal de l'equip en col·laboració amb l'Associació
Espanyola d'Horticultura i Jardineria Social i Terapèutica ■
24
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ILURO |

| Foto: CSdM

El Consorci Sanitari
del Maresme beca
a dones investigadores

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Salut: Bernat López

En el marc del Dia Internacional

Projectes d'investigació

Raventós és una infermera

de la Nena i la Dona en la

Noemí Tomsen porta gaire-

de 29 anys, que va començar

Ciència, la Noemí Tomsen i

bé sis anys treballant com a

l'Alba Raventós, biòloga i infer-

investigadora a temps com-

mera, expliquen la seva relació

plet al Laboratori de Motilitat

a treballar amb al Consorci
el 2016 i que el juliol passat
va guanyar una beca PERIS

amb la recerca biomèdica per

Digestiva de l'Hospital de

de 4 anys per realitzar un

animar les nenes i les dones
joves a investigar. Cal desta-

Mataró. El desembre pas-

projecte de recerca sobre

sat va defensar la seva tesi

incontinència fecal en do-

car que el CSdM compta amb

doctoral "Nova estratègia te-

nes, un problema comú (i

un Programa d'Intensificació

rapèutica per a la disfàgia

força amagat) en dones de

propi, dotat amb 100.000€
anuals, per facilitar que els

orofaríngia basada en l'esti-

mitjana edat. La investigació

mulació sensorial farmaco-

culminarà en la tesi docto-

professionals interessats a fer

lògica amb agonistes TRP i la

ral "Validació d'un algorit-

recerca puguin dedicar una

determinació de neuropèp-

me multimodal per al trac-

part del seu temps de treball

tids salivals com a biomar-

tament personalitzat de la

a investigar. Dels 9 becats l'any

cadors del deteriorament de

incontinència fecal en dones

passat, 6 eren dones.

la sensibilitat faríngia". Alba

residents a la comunitat" ■
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| Foto: CSdM

L'Hospital de Mataró supera el nombre
d'intervencions d'abans de la pandèmia
Salut: Bernat López

Aquest fet s'acompanya d'una

quirúrgica a l'alça fins i tot en

reducció notable de la llista

nombre d'intervencions s'ha
assolit alhora que els equips

d'espera: a 31 de desembre,

assistencials han afrontat la

com han estat les 4 darreres

menys del 2% de les perso-

3a, 4a, 5a i una part de la 6a
onada de la pandèmia.

onades de la COVID-19. En un

nes pendents d'operar-se
estaven fora del període ga-

un moment tan complicat

any molt complex per als treballadors, tant a nivell profes-

rantia (el 2018, el percentatge

Un 33% més d'operacions

va ser del 19%). L'any passat

El 2021 es va operar un 33%

es van realitzar 11.400 inter-

més que l'any anterior (primer

sional com des de la vessant
personal, aquesta fita ha estat possible gràcies a l'esforç

vencions quirúrgiques ma-

any de la pandèmia). Aquesta

realitzat pels equips impli-

jors, xifra que apunta un rè-

xifra també representa un 2%

cats en l'activitat quirúrgica:

cord en l'activitat quirúrgica

per sobre del 2019, i un 11%

metges, equips d'infermeria,

dels darrers anys. Cal destacar

més que l'activitat del 2018.

administratius, personal de

que aquest increment en el

Per tant, es consolida l'activitat

neteja, electromedicina, etc ■

28
TOT SALUT.indd 28

23/02/2022 9:16:33

29
TOT SALUT.indd 29

23/02/2022 9:16:39
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Javier Labad, entre els 25 millors psiquiatres d'Espanya
Salut: Bernat López

Javier Labad, director de Salut

en Red). El 30% dels pacients

poder adoptar una medicina

Mental del CsdM i un dels 25

de primers episodis psicòtics

personalitzada en el tracta-

millors psiquiatres d'Espanya

no responen a la medicació i

ment de l'esquizofrènia, la qual

segons El Español, lidera un

aquest assaig clínic vol predir

cosa permetrà aconseguir una

projecte de recerca d'àmbit

millor resposta per part dels

macològic de l'esquizofrènia i

la resposta a un fàrmac analitzant el perfil biològic de la
persona. SchizOMICS va començar el passat mes de gener, té una durada de quatre

té una durada de 4 anys. És un

anys i hi participen més de

assaig clínic del CIBER (Centro

70 investigadors de 16 cen-

El tractament actual

de Investigación Biomédica

tres de tot l'Estat. L'objectiu és

Iniciar

estatal dotat amb 1,2 milions
d'euros. SchizOMICS se centra
en millorar el tractament far-

pacients i una disminució dels
efectes secundaris. El dirigeix
Javier Labad, director de Salut
Mental del Consorci.

el

tractament
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antipsicòtic efectiu el més aviat possible és clau per millorar el pronòstic a llarg termini,
però la resposta als fàrmacs
antipsicòtics és molt heterogènia. A més, existeix una
resistència terapèutica: una
tercera part dels pacients amb
un primer episodi psicòtic no
responen adequadament a la
medicació.
Efectes secundaris
A més, tot i la seva necessitat clínica, aquests fàrmacs
s'associen a un elevat risc

L'estudi
Els investigadors estudiaran el

primers episodis psicòtics. Es

de patologia cardiovascular

paper de diferents biomarca-

rents marcadors biològics a

i existeix una disminució de

dors, entre els quals s'inclouen

l'inici del tractament que per-

l'esperança de vida d'aquests

l'estudi de factors genòmics,

metrà identificar predictors

pacients respecte a la població

de lípids i de bacteris en femta

d'evolució a nivell de resposta

general (fins a 20 anys de re-

(microbiota) com a predictors

i conseqüències negatives en

ducció-). Això s'atribueix ma-

d'evolució de primers episodis

salut física. A més s'aplicaran

joritàriament a un augment

psicòtics. L'assaig clínic es farà

tècniques bioinformàtiques

de mortalitat secundari al risc

amb dos fàrmacs antipsicò-

cardiovascular associat a al-

tics (aripiprazol i paliperidona)

d'anàlisis de dades massives
(big data) per identificar una

teracions metabòliques, com

que són àmpliament usats en

sèrie de biomarcadors que pu-

pot ser l'obesitat, la hiperten-

la pràctica clínica com a tractament de primera línia dels

guin predir efectes pronòstics

sió o la diabetis, entre altres.

realitzarà un estudi de dife-

a curt i llarg termini ■
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ILURO |

| Foto: CSdM

L'ESPAI Fragilitat atendrà
400 maresmencs prefràgils
de més de 70 anys

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

Salut: Bernat López

L'ESPAI Fragilitat atendrà

prevenir i atendre la fragili-

prefràgil passen a fràgil al

400 maresmencs prefràgils

tat en persones grans repre-

cap d'un any, l'objectiu de

de més de 70 anys durant

l'ESPAI Fragilitat és reduir

els propers dos anys. L'ESPAI

senta una innovació per als
sistemes sanitaris públics a

s'emmarca en el projecte

Europa, i s'ha posat en marxa

PECT Mataró-Maresme: eco-

a l'Hospital de Mataró.

A Espanya hi ha 9,3 milions
de persones de més de 64

sistema d'innovació per a les

al 7% aquest percentatge.

anys. La longevitat és un in-

ciutats cuidadores i compta

Com funciona?

dicador de qualitat de vida,

amb el finançament dels fons

Un equip multidisciplinar for-

però també posa un repte a

europeus FEDER. Un equip

mat per metge, infermera,

multidisciplinari de Consorci,

fisioterapeuta, nutricionis-

les societats benestants, ja
que l'11% d'aquestes perso-

experts en l'estudi i l'abordat-

ta, farmacèutic i treballa-

nes son fràgils i la majoria

ge de l'envelliment, ha dis-

dora social, fa una valoració

reuneixen vàries d'aques-

senyat un nou servei sanitari

i un abordatge integral del

tes condicions: estan ma-

amb la finalitat que les perso-

pacient.

laltes, prenen diversos me-

nes d'edat avançada puguin

dicaments, no s'alimenten

gaudir d'una vida autònoma

Quin és l'objectiu?

adequadament, estan soles

el major temps possible.
Aquest nou dispositiu per

Tenint en compte que el 20%

o tenen problemes de mobilitat o cognitius ■

de les persones en un estadi
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SOM ISSA
SOM PROXIMITAT

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

Coneix les nostres
pòlisses:

ISSA
10

ISSA
BÀSIC

WWW.CLINICAISSA.COM
Segueix-nos a:
33
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Per què és recomanable
cuidar la teva flora intestinal?
Salut: trendenciashombre.com

La flora intestinal està constituïda pels bacteris que habiten el nostre intestí i que compleixen diverses funcions en
l'organisme humà. Aquestes
són les raons per les quals és
recomanable la seva cura:
La comunitat de bacteris del
nostre intestí compleixen
microbiota danyada pot ser

en intervenir en la digestió i

la causa de moltes molèsties

portar una dieta de qualitat,
rica en fibra, amb prebiòtics

absorció de nutrients i, a més,

digestives. A més, la flora in-

i probiòtics. Així mateix, es

extreure energia dels aliments

testinal té un rol decisiu sobre

recomana evitar el consum

o induir la fam i la sacietat.

el nostre sistema immunitari,

excessiu de sucre. D'altra

Els bacteris del nostre intestí

resultant una barrera protec-

banda, realitzar exercici de

podrien incentivar la síntesi

tora davant diferents agents
patògens. Per a la cura de la

manera regular, descansar

de proteïna que resulta clau
per a guanyar múscul. Una

flora intestinal és fonamental

dieta saludable ■

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

amb una funció metabòlica

adequadament i portar una

Hestia
Maresme

La qualitat i el confort per la
millor atenció sociosanitària
El centre, totalment renovat, està dotat d’espais amplis, càlids i lluminosos, dissenyats per satisfer
totes les necessitats dels nostres pacients. Ofereix una atenció continuada, integral, sanitària i social
al pacient i la seva familia amb el segell de qualitat d’Hestia Alliance, un grup líder en atenció sociosanitària i salut mental amb més de 30 anys d’experiència.
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Dissenyen un programa informàtic
que millora la dispensació de medicaments
Salut: Bernat López

Professionals del Consorci
Sanitari del Maresme dissenyen un programa informàtic que millora el procés de la
dispensació ambulatòria de
medicaments

hospitalaris.

Els medicaments hospitalaris de medicació ambulatòria
s'utilitzen, principalment, per
tractar el VIH, l'esclerosi múltiple, el càncer, la malaltia inflamatòria immunomediada,
entre d'altres. Cada dia, més
de 70 persones passen per

procés. El dispensari de far-

Els equips de Farmàcia i de

màcia ambulatòria de l'Hospi-

Sistemes d'Informació han dis-

tal de Mataró va gestionar l'any

senyat conjuntament un pro-

passat 17.800 dispensacions de

grama que optimitza el procés

medicaments, de prescripció i

tot facilitant el seguiment i mi-

especial seguiment hospitalari.

llorant la seguretat del regis-

l'Hospital de Mataró a recollir

tre. Així doncs, el nou aplicatiu

medicaments que requerei-

Control dels fàrmacs

llegeix la targeta sanitària del

xen d'un control i seguiment
especial i que, per tant, no es

Aquests medicaments reque-

pacient i mostra la medicació

reixen d'un registre i valida-

a dispensar, calculant alhora la

poden comprar a les farmàcies.

ció farmacèutica per garantir
l'adequada indicació i segui-

data de la propera dispensació

ment del pacient (variables clí-

També permet el registre dels

Farmàcia i Sistemes d'Infor-

niques, contraindicacions, inte-

lots dispensats per garantir la

mació optimitza tot aquest

raccions, adherència i durada).

traçabilitat del fàrmac ■

Ara, un programa informàtic
desenvolupat pels equips de

en funció de la dosi prescrita.
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Sentir-hi bé per viure bé
Un de cada cinc europeus

audició es clau per tenir una

persones revisem la nostra

sosté que els audiòfons són

bona qualitat de vida. Tan

un dels cinc invents més im-

important que fins i tot un

audició a partir dels 60 anys
i que combatem tòpics ob-

portants de la història de la
medicina, segons un estudi
recent elaborat per l’Institut
Nacional francès de Sanitat

estudi islandès sostenia que

solets sobre els audiòfons.

les persones d’edat avançada

Perquè els audiòfons d’última

amb pèrdua d’audició tenen

generació petits ordinadors

un índex de mortalitat supe-

d'alta tecnologia i disseny ex-

e Investigacions Mèdiques.

rior; en canvi, les persones

clusiu. Res comparat amb el

Això fa que els audiòfons si-

amb pèrdua d’audició que

que hi havia abans. Aquest

guin considerat un dels 10

utilitzen audiòfons tenen el

canvi de concepte dels audi-

invents més importants de

mateix índex de mortalitat

òfons és el que està ajudant

la medicina, segons aquest

a que les persones decideixin

mateix estudi.

que les persones amb audició normal.

I és que tenir una bona

Per això és important que les

lament i buscar una solució a

no resignar-se a sentir-hi mala seva pèrdua auditiva.

Tot tipus de facilitats

Conscients que val molt la
pena sentir-hi, al Centre

El Centre Auditiu Aural de Mataró, distribuïdor dels
audiòfons de més qualitat del mercat, els audiòfons
Widex, ofereix als seus clients les màximes facilitats
perquè solucionar els seus problemes auditius no sigui
un problema: Finançament fins a 3 anys, garanties
de 3 anys, piles gratis durant aquests 3 primers anys,
assegurança de pèrdua i robatori i substitució de
l'audiòfon en cas de trencament. L'objectiu és que
l'usuari d'audiòfons Widex no s'hagi de preocupar
per res durant els tres anys de garantia ■

Auditiu Aural de Mataró practiquen revisions auditives gratuïtes i recomanen a les persones, sobretot als majors de
60 anys, que es revisin l'oïda
per tractar d’aturar a temps
alguns processos de deteriorament de la capacitat auditiva ■
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Estrenes
La recomanació de la setmana

Mira el tràiler
del documental

Simon Leviev es feia passar per un magnat dels diamants i seduïa dones a internet per estafar-les |

El timador de Tinder
Cinema i sèries: Bernat López

Un documental que és tot un avís per a navegants,
assidus dels llocs de cites per internet. Durant anys,
l'israelià Simon Leviev va enganyar i estafar nombroses dones amb qui contactava a través de Tinder,
la reeixida xarxa social de cites. Leviev es va inventar una personalitat diferent i mantenia diverses
relacions alhora, a diferents països del món. Fentse passar per multimilionari, fill d'un magnat dels
diamants, Leviev –que en realitat es deia Shimon
Yhuda Hayut– vivia a tot tren, gaudint de vols privats,
de festes de luxe i dels millors hotels d'Europa, tot
pagat amb els diners de les dones que enganyava. En total es calcula que va estafar més de deu
milions de dòlars
Data d'estrena i plataforma
Febrer de 2022. Disponible a Netflix.
Sinopsi
Ell es feia passar per magnat dels diamants i seduïa

dones a internet per estafar-los milions de dòlars.
Ara les víctimes pensen venjar-se. 'El timador de
Tinder' relata la història de Simon Leviev, un estafador professional que utilitzava Tinder per seduir
dones i aconseguir els seus diners per mantenir
la seva vida de luxe. La noruega Cecilie Fjellhøy
va conèixer Simon a través de Tinder. Després
d'unes setmanes en contacte, es van fer parella
i a poc a poc Simon va començar a sol·licitar-li
diners argumentats raons de seguretat: no podia
revelar on era perquè uns suposats enemics volien
matar-lo. La sueca Pernilla Sjöholm va contactar
amb Simon de manera semblant i encara que no
van connectar sentimentalment sí que es van fer
molt amics i van passar molt de temps junts. Quan
això passava la txeca Ayleen Charlotte portava
sent xicota de Simon des de feia anys i també li
havia donat molts diners. Les tres joves narren
les seves experiències i el que va suposar per a
elles saber que havien estat enganyades ■
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Competencia oficial
A la recerca de transcendència i prestigi social, un empresari multimilionari decideix fer una pel·lícula. Per
això, contracta els millors.
Direcció: G.Duprat i M.Cohn.
Intèrprets: A.Banderas i P.Cruz.
114 min.

Great freedom
Hans té una relació amb Viktor,
un assassí convicte en l'època
de repressió contra els homosexuals a l'Alemanya democràtica
de postguerra.
Direcció: Sebastian Meise.
Intèrprets: Franz Rogowski.
117 min

Super...¿quién?
Cedric intenta guanyar-se la vida com
a actor, però fracassa. No té diners i
la seva xicota l'ha deixat. Tot canvia
quan aconsegueix ser protagonista.
Direcció: Philippe Lacheau.
Intèrprets: Philippe Lacheau.
98 min.

El triunfo
Encara que estigui a l'atur sovint,
Etienne és un entranyable actor
que dirigeix un taller de teatre en
un centre penitenciari.
Direcció: Emmanuel Courcol.
Intèrprets: Kad Merad.
100 min.

Las ilusiones perdidas
Lucien, un jove francès, somia forjar
el seu destí com a poeta. Per això
abandona el seu lloc natal i es muda
a París amb l'ajuda del mecenes.
Direcció: Xavier Giannoli.
Intèrprets: Benjamin Voisin.
144 min.

Un pequeño mundo
Nora entra a primària i descobreix
l'assetjament que pateix el seu
Abel. Es debat entre la necessitat
d'integrar-se i el seu germà, que
li demana silenci.
Direcció: Laura Wandel.
Intèrprets: Maya Vanderbeque.
72 min.
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A

genda
La Rua de Carnestoltes
La Rua de Carnestoltes serà el dissabte 26 de febrer a
partir de les 18h. Sortirà del Parc de Cerdanyola i passarà
per l'avinguda de Puig i Cadafalch, la plaça de Granollers,
el Camí de la Geganta i acabarà al Parc Central. Els
Botargues, seguits d'en Pellofa i la seva comitiva, obriran
la Rua i deixaran pas perquè les protagonistes de la festa
siguin les comparses participants
Dissabte 26 de febrer
a les 18h
Sortida al Parc de
Cerdanyola

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

Consulta
la resta
d'actes de
Carnestoltes

COL·LECCIÓ BASSAT.
OBRES DEL SEGLE XXI

Deu treballs que reflexionen soDe 2 de febrer al 3 de juliol
Nau Gaudí

bre comunicació i consum, guer-

Primera exposició a la Nau Gaudí

memòria i llibertat, tecnologia i

d'obres de la Col·lecció Bassat del

realitat virtual...

actual Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró.

ra i república, ritual i comunitat,

segle XXI.

Exposició dels 50 anys de la Secció
Arqueològica del Museu de Mataró,

març del 2022
Edifici La Presó

22 FINESTRES
Del 22 de gener fins al 20 de

VOLAVERNUT.
GRAVATS DE GOYA
Dissabte 29 de gener
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Final de partida
Confinats dins d'una habitació amb
dues finestres que els connecten a un
exterior sense vida, Hamm, un invàlid
cec, i Clov, el seu servent, un home
coix i hiperactiu, passen el temps i
discuteixen. Nagg i Nell, vells progenitors de Hamm, que viuen dins
de dos cubells d'escombraries, els
acompanyen. Repartiment d'intèrprets
catalans estel·lar, encapçalat per Jordi
Boixaderas i el mataroní Jordi Bosch
Divendres 25 de febrer a les 20h
Teatre Monumental
Entrada: 19 i 24 euros

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.
ESPECTACLE
LA VIOLINISTA
A LA TEULADA
Diumenge 27 a les 18h
Teatre Monumental
Preu: 20 euros
La violinista a la teulada és una
obra de teatre musical amb música
de Jerry Bock i lletres de Sheldon
Harnick.
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L'exposició que ara
s'inaugura compta
amb obres de set pintors |

Cultura

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

La Col·lecció Bassat presenta
el seu fons del segle XXI a Mataró
Cultura: Bernat López

El segle XXI serà presentat

reunides pel col·leccionista

i que romandrà oberta fins al

a la Nau Gaudí en tres ex-

Lluís Bassat en aquests úl-

3 de juliol, compta amb obres

posicions que oferiran una

tims anys. També s'ha pre-

de set pintors: Enric Ansesa,

visió de conjunt de l'art fins
al dia d'avui, amb una selec-

vist presentar una exposició

Pep Carrió, Xaro Castillo,

dedicada exclusivament a

Rosa Codina-Esteve, Ramon

ció d'obres d'entre les més

fotografies de la Col·lecció.

Enrich, Marc Prat Codina i

de 700 d'aquest període

L'exposició que ara s'inaugura

Jaume Ribas ■

ARTISTES CONSOLIDATS
AMB PRESÈNCIA INTERNACIONAL
Són els primers grans noms d'una nova fornada d'artistes, ja consolidats. Aquesta primera selecció descobrirà al públic que tot i tenint llenguatges diferents, la manera en
que s'ha distribuït i s'exposa la seva obra descobreix els lligams entre ells, i reforça el
vincle que els uneix. L'historiador i crític d'art Albert Mercadé els defineix com "artistes
amb una àmplia trajectòria a l'esquena que, tanmateix, i malgrat un context pictòricament advers, no han deixat d'interpel·lar el temps i l'espai que els circumden". Els
set artistes han estat exposats a altres seus i la major part d'ells ho ha fet de la mà del
Consorci, com la Rosa Codina-Esteve i en Marc Prat, les obres dels quals van viatjar a
l'exposició d'artistes mataronins presentada a l'Institut Cervantes de Nova York (EUA),
el 2019. I ara, cinc obres més dels pintors Ansesa, Codina-Esteve, Ramon Enrich, Prat
Codina i Ribas, arriben a la Nau Gaudí provinents de la mostra del Consorci als Institut
Cervantes de Varsòvia i Cracòvia (Polònia), el 2021 ■
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Eminències de la
biblioteconomia aposten
per Josep Garcia Oliver

T'expliquem
qui va ser
Josep Garcia
Oliver

Cultura: Bernat López

Mercè Bosch, Maria Elvira
Silleras, Amadeu Pons,
Carme Mayol, eminències
del món bibliotecari català i
inclús amb guardons com la
Creu de Sant Jordi, han dirigit
un escrit a l'alcalde de Mataró
Li expressen que el nom més
apropiat per a la nova biblioteca que obrirà l'Ajuntament
és el de Josep Garcia Oliver,
a qui qualifiquen de «figura
gegantina» en la història de
les biblioteques populars de
l'Estat espanyol. Abans que

Eminències del món bibliotecari català han dirigit un escrit a l'alcalde |

es publiquessin les primeres lleis sobre biblioteques,

fundat Josep Garcia Oliver

primeres biblioteques popu-

la nostra ciutat ja en tenia
una de perfectament or-

el 1866. Les primeres d'Es-

lars del país era d'una mitjana

panya no es varen obrir fins

de 150 volums, la de Garcia

ganitzada i regulada. Era la

el 1869. Ressalten, a més,

Oliver ja sobrepassava el mi-

Biblioteca Popular que havia

que quan el catàleg de les

ler d'obres

■

Presentació del llibre:
"La Ràdio a Mataró 1922-1978"
Cultura: Bernat López

Un treball d'investigació

reconegut periodista Ramon

que recull més de dos anys
de feina del periodista mataroní Santi Carreras ha culminat amb el naixement de

Besa. La monografia de 363

l'obra "La Ràdio a Mataró

Ràdio Mataró. Aporta docu-

1922-1978". El llibre es pre-

ments inèdits, posa especial

senta en societat el pròxim

èmfasi en l'activitat de Radio

25 de març a Can Palauet

Maresma 1951-1964 i expli-

d'obstacles per recuperar una

(18:30h), en un acte dirigit pel

ca la lluita contra tota mena

ràdio de referència

pàgines abasta de les beceroles de la ràdio local i s'acaba
coincidint amb l'aparició de
Portada del llibre |

■
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Mataronins
Singulars
Pilar González-Agàpito: la cronista més humana de Mataró
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
L'escriptora Pilar González-Agàpito no va ser la
primera dona alcaldessa de Mataró per qüestió
de pèls. I quan dic pèls no m'hi refereixo només
des d'un punt de vista metafòric, sinó també
literal. L'any 2007, els estaments polítics eren
molt més masclistes que els d'ara. Si aleshores
la Pilar hagués estat dotada de bigoti, barba o
algun altre atribut viril segur que hauria estat
la principal candidata del seu partit per presidir l'ajuntament de la nostra ciutat. De mèrits
n'hi sobraven. La nostra protagonista ha portat
una vida molt activa i ha tocat diverses tecles.
Entre aquestes n'hi ha tres en les que ha estat
una intèrpret destacada. Són les de mestra, de
política i d'escriptora. Aquest singular personatge va néixer en el 1949 en el rovell de l'ou de
Mataró. Els vailets d'aquella època la coneixíem
com la Pili, la noia de "Ca l'Olivetes", doncs era
l'única noia de tres germans de la família propietària de la popular botiga de la Plaça Xica
especialitzada en la venda d'aquests productes.

Va ostentar el de Presidenta del TecnoCampus |

Els d'aquell barri la recordem quan els vespres,
tots els dissabtes i sobretot durant els mesos
d'estiu ajudava els seus pares a tirar endavant
el negoci familiar. Segurament, aquest contacte
tan directe amb la ciutadania ha estat la causa
que la Pilar esdevingués una persona extravertida, bona negociant i extremadament sociable.
Tan sociable que va acabar fent-se socialista. La
botiga de "Les Olivetes" estava ubicada on avui
hi ha el bar "Tapas", un local que encara, després
de 50 anys, segueix utilitzant el mateix taulell
de marbre on la joveníssima Pili hi despatxava
les seves olives. En aquella època els GonzálezAgàpito eren considerats una gent molt de missa.
Fins i tot gosaria a dir que de la crosta. Van ser
minyons de muntanya. Els nois sempre rondaven per Santa Maria on hi feien d'escolanets i de
catequistes. El seu germà gran, en Jaume, es va
fer capellà i actualment és un dels monsenyors
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Si alguna activitat l'ha convertit en una mataronina popular és la de cronista de la vida ciutadana I

que més remena la cua tant pel bisbat com pel
Vaticà. Quan la Pilar González-Agàpito va acabar
la secundària optà per dedicar-se al Magisteri,
títol que va obtenir a la Universitat Autònoma
de Barcelona. En el curs acadèmic 1971-72 se
li va presentar l'oportunitat d'entrar a treballar
de docent a l'Escola Anxaneta, un centre pioner
de l'Ensenyament Actiu que havia estat fundat
sis anys abans per un grup de pares inquiets. En
aquell moment aquesta escola era l'únic centre
docent de la ciutat on s'impartien les classes totalment en català. Recordem que estem parlant
d'una època de dictadura i que el "Caudillo" no
morirà fins el novembre de1 1975. A l'Anxaneta
la Pilar s'hi va passar 20 anys. En el seu claustre
de professors hi va interpretar tots els papers de
l'auca fins arribar a ser-ne la directora. Per les
aules d'aquella jove mestra hi van passar una
munió de nois mataronins. Segons expliquen
aquests, la Pili era una bona mestra. Després de
tants anys dedicats a l'ensenyament, el maig del
1991 es veu obligada a abandonar aquesta professió per entregar-se exclusivament a una altra
de les seves vocacions, la política. En Manel Mas
havia guanyat les eleccions municipals amb 13
regidors del seu partit d'un total de 15, la qual
cosa fa que la Pilar s'hagi de retirar de l'Anxaneta per entrar a la Casa Gran i dedicar-hi 16 anys

més de la seva vida. Entre molts altres càrrecs
de responsabilitat va ostentar els de regidora
d'Educació, regidora de Promoció Econòmica
i regidora de Serveis Centrals. També va ser la
Presidenta de l'Escola Politècnica de Mataró i
la Presidenta del TecnoCampus. Gairebé res!
Segons comenten alguns dels polítics d'aquella
època en els tretze anys que la Pilar ser estar
regidora amb en Manel Mas es va convertir en
la seva mà dreta i, potser ocasionalment, en la
seva assessora, si és que alguna vegada a l'alcalde Mas el va assessorar algú. Quan, el 2004,
en Mas deixa l'Ajuntament de Mataró per ocupar
un escó al Parlament de Madrid ella segueix amb
les seves responsabilitats municipals, ara sota
el comandament d'en Joan Antoni Barón, el nou
batlle de la ciutat. Al convocar-se les eleccions
municipals del 2007, la senyora González-Agàpito
, que ja portava 16 anys ininterromputs a l'ajuntament, va creure que era el moment de canviar
d'aires. Va deixar definitivament la política municipal per dedicar-se plenament a l'escriptura ■

➜

Per llegir la biografia
completa, escaneja
el codi QR
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Motor
Tipus de fars: il·lumina bé el teu viatge!
Motor: circulaseguro.com - amic.cat

Com reflecteix l'informe

sinistres vials a Espanya a

recomanacions abans de

"Les principals xifres de la

la nit es va situar en 1,69 en

posar-se al volant a la nit:

Sinistralitat Viària. Espanya

2019, mentre que la de la

Periòdicament, hem de revi-

2019", realitzat per la DGT,

resta del dia va ser d'1,2. La

sar que la il·luminació del cot-

la taxa de letalitat dels

DGT recorda seguir aquestes

xe funciona correctament i
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portar les òptiques i cristalls

hora abans de la posta del
sol. Sempre s'ha d'adaptar

miralls, ventilar l'habitacle

nets: veure bé i ser vist és
fonamental. Sempre hem de

la velocitat a les condicions

música que no desconcen-

portar els retrovisors exteri-

d'il·luminació de la via i aug-

ors i interiors regulats cor-

mentar la distància de segu-

tri de la conducció. Davant
l'aparició de llagrimeig, fa-

rectament. L'altura dels fars

retat amb el vehicle prece-

tiga ocular o picor d'ulls, fer

del cotxe ha d'estar sempre

dent per a tenir major temps

una pausa i descansar abans

ben ajustada, tant per a te-

de reacció. Si viatgem de

de continuar conduint. No

nir bona visibilitat com per

nit és imprescindible haver

podem oblidar portar sem-

a evitar molèsties a la resta

descansat primer i no oblidar fer descansos d'uns 20

pre en el cotxe els triangles

minuts cada 200 km o cada

el senyal V-16) i les armilles

les llums d'encreuament,

dues hores. Per a evitar la

reflectores. És recomanable

carretera i antiboira per a

somnolència és aconsellable

fer-se una revisió ocular al-

evitar enlluernaments a la

hidratar-se bé (millor aigua

menys una vegada a l'any,

resta de conductors. Circular

que cafè o begudes ener-

ja que un bon estat visual

amb les llums d'encreua-

gètiques), augmentar la fre-

ment enceses almenys una

qüència de vigilància dels

garanteix menor risc en la
carretera ■

de conductors.
És important fer bon ús de

periòdicament o escoltar

de senyalització de perill (o
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Espor
JOCS OLÍMPICS

L'aventura de
Marc Roure: un
mataroní als
Jocs Olímpics
d'hivern
Aquest febrer s'han celebrat a Beijing (Xina) els Jocs
Olímpics d'hivern. Des de

La disciplina on ha treballat en Marc és la d'snowboard cross |

la distància hem presenciat com la vallesana Queralt

pel comitè organitzador dels

per assegurar-se que totes

Castellet feia història guanyant una medalla de plata en la modalitat halfpipe

Jocs Olímpics com a obridor

les condicions siguin les més

de pista pels riders d'snow-

òptimes pels competidors",

board. Avui ens explica la

relata Roure. La disciplina

d'snowboard. Però a casa

seva aventura a Pequín.

on ha treballat en Marc és

nostra, a Mataró, hi hem
descobert un testimoni
d'allò més interessant. El

la d'snowboard cross, una
"Un obridor de pista és la

partida per quatre riders i on

rider mataroní Marc Roure,

persona que s'encarrega de

de 23 anys, va ser contractat

provar el circuit de la prova

només els dos més ràpids
classifiquen per la següent

Què és un obridor?

cursa a tota velocitat com-
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orts
fase. "En funció de les con-

dicions del clima, la velocitat pot variar molt i això
fa que puguis arribar o no
a completar tots els salts
del circuit. Per seguretat,
els obridors hem de provar
el traçat abans que ningú",
exposa. Com és lògic, no
tothom pot fer d'obridor: es
necessita tenir un rànquing
mundial molt alt, però no
estar competint activament
en la Copa del Món. Aquest
perfil, poc habitual, és l'actual d'en Marc Roure, inter-

No tothom pot fer d'obridor: es necessita un rànquing mundial molt alt |

nacional amb la federació

ens demanen si cal modifi-

Facebook

espanyola i amb experiència

car alguna cosa", ens explica

Em vaig fer un expert del

en les màximes competici-

el nostre protagonista.

WeChat, la xarxa social xi-

ons mundials, però que enguany havia deixat d'assistir
a les grans cites.

o

YouTube.

nesa", exposa el rider mata-

Una gran experiència

roní. Tot i això, l'organització

Dels seus 12 dies a la Xina,
en Marc en destaca el fort
xoc cultural que ha sentit.

dels Jocs ha estat "brillant",

Al final, els obridors treba-

"Jo i un altre obridor ale-

Europa". "Per anar a la Xina a

llen directament pel comitè

many treballàvem només

treballar vaig haver d'omplir

organitzador i es convertei-

amb xinesos. A l'hotel bom-

més de 25 formularis. Els xi-

xen en una espècie d'asses-

bolla on estàvem tot era en

nesos són ultra planificadors

sors esportius. "Abans de

xinès, gairebé ningú parlava anglès i no funcionaven

i ho portaven tot al detall.
Tothom s'hi involucrava en

les clàssiques aplicacions
com Google, Instagram,

massa", ens assegura per

Un assessor fiable

cada entrenament i prova
dels esportistes ho revisem
tot, completem els circuits i

inclús "excessiva per la forma que tenim de pensar a

acabar ■
49

ESPORTS V1.indd 49

23/02/2022 8:31:42

ILURO | Llar

Llar
Manteniment de finestres de PVC
Llar: Consumer/eroski.com - amic.cat

La fusteria de PVC a l'estat es-

pràctica una sèrie de cures.

aigua i sabó neutre, almenys,

panyol es troba en "moderat

Al PVC no l'afecta la salini-

una vegada al mes. Cal aclarir

creixement". A mesura que es

amb aigua abundant per evi-

generalitza aquest tipus de

tat del mar, és insensible a la
humitat, i altament recoma-

finestres, és necessari gene-

nable en ambients agressius.

Dues vegades a l'any, convé

ralitzar també unes normes
bàsiques de manteniment.

Aquestes característiques fa-

netejar els elements metàl·lics

ciliten l'estat de conservació

El PVC o policlorur de vinil

de la fusteria de PVC, però

i greixar totes les peces mòbils amb oli exempt d'àcids.

és una combinació química

encara així és necessari lle-

Les juntes de tancament (go-

de carboni, hidrogen i clor.

var la brutícia. Si les finestres

mes) s'han de netejar amb

Aquesta barreja es tradueix

tenen ranures de ventilació,

aigua i sabó neutre. D'altra

en una vida útil que supera

aquestes han de mantenir-se

banda, a causa del tancament

els 50 anys. Per això, si durant

netes i obertes. En cas contra-

aquest temps es vol mantenir

ri, serà difícil que compleixin la

les finestres de PVC en bon

seva funció. Els perfils han de

estat, és convenient posar en

netejar-se amb un drap suau,

hermètic de les finestres, és
recomanable ventilar l'estada un mínim de dues vegades al dia ■

tar que quedin restes de sabó.
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Alarmes a casa: pros i contres
Llar: viviendasaludable.es

Encara que el seu preu s'ha
anat abaratint amb els anys,

alarmes disposen de tecles

posar una alarma a casa és

a connectar directament amb

una decisió important que
has de sospesar i conèixer els seus avantatges i

el servei d'emergència.

inconvenients.

Despesa econòmica. Encara

individuals i específiques per

Contres d'instal·lar una alarma:
que els preus són realment

Pros d'instal·lar una alarma:

molt competitius, no deixa

Augmenta la teva tranquil·litat

de ser un desemborsament

oportunitat d'explicar l'error,

personal. T'estalvia moments

mensual o anual. Pèrdua d'in-

i fins i tot poden cobrar-te

de tensió i preocupació en la

timitat. Cal acceptar que la

una espècie de multa si han

llar. Efecte dissuasiu per als

privacitat de la teva llar es

anat diverses vegades sense

amics de l'aliè: molts s'ho

veu afectada amb aquests

raó justificada. Has de recor-

pensen dues vegades abans

sistemes. Falsa alarma. No és

dar de deixar-la connecta-

d'entrar en un habitatge amb

poc comú que ocorrin falses

da quan surtis, o d'apagar-la

aquesta protecció. Poden

alarmes en el teu sistema. En

quan entris a casa, així com

informar-te d'accidents do-

alguns casos, policia o bom-

recordar-te de les claus de

mèstics. Avís immediat a ser-

bers podrien ser enviats a la

seguretat que et faciliti la

veis d'emergència. Moltes

teva llar abans que tinguis

companyia ■
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Idees de quadres per
a decorar les teves parets
Llar: estasdemoda.com - amic.cat

Quan decores una estada, sa-

en elles són els quadres. És

de tenir en compte el color

bràs que pots fer-ho de mol-

per aquest motiu que vo-

de les teves parets i la de-

tes maneres, però les parets

lem donar-te algunes idees

coració de l'estada. Hauràs

és millor que no les deixis bui-

de quadres de decoració ba-

de triar els quadres de de-

des. Pots apostar per miralls,

rats perquè les teves parets

coració barats que encaixin

prestatgeries per a llibres...
però el que mai podrà faltar

sempre estiguin ben vesti-

bé amb els colors que tens o

des. Potser penses que per
a poder tenir un bon quadre

fins i tot, que es converteixi
en un accessori d'accent en

en la teva llar és millor gastar

la teva decoració. Que com-

molts diners en un de qua-

bini bé és fonamental. Has

litat. Únicament hauràs de

de trobar l'estil que realment

saber on comprar-los i quan

encaixi amb tu. A l'hora de

trobis un lloc on t'ofereixin

vestir les nostres parets amb

varietat i bona qualitat, no

quadres, el més important

et farà falta buscar res més.
Per a triar un quadre hauràs
de pensar bé com vols que

és que et sentis identificats
amb ells, ajudant-te a crear
espais únics en els quals et
sentis bé en tot moment ■

vesteixi les teves parets. Has
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Com donar un nou look a les teves parets?
Llar: Mujerde10.com - amic.cat

Si vols un canvi en la teva llar,
però encara no decideixes per

contrast; pots combinar colors o amb aquests crear for-

on començar, no ho pensis

mes com a figures geomètri-

més! Comença per les parets.

ques o línies, fins i tot, posar-li

Aquests espais són aptes per

una mica de textura usant el

a elements de la cuina per a
aquest lloc o decorar l'habitació dels nens amb els seus
personatges favorits. Ara, si
el que vols és un canvi radi-

a qualsevol transformació i

corró adequat. Demana con-

cal, opta pels revestiments,

modificació, ja que per més

sell a especialistes a l'hora de

que amb les seves textures i

petita que sigui pot represen-

triar el color i els accessoris

combinacions transformen el

tar un gran canvi. Hi ha una
sèrie d'idees per a iniciar un

lloc on són col·locats. És comú

bon projecte en aquest sentit,

per a aplicar la pintura; considera l'ús i la llum de l'habitació per a prendre la millor

sense que representi una gran

decisió. Si el color de les teves

inversió en temps i diners. Una

parets t'agrada, però les sents

també a les habitacions i els
banys. Tens moltes opcions,

de les accions més simples i
fàcils de fer és canviar el color de les parets. Aquí és on

molt buides, llavors intenta

des de murs ceràmics, tau-

fer figures o patrons sobre

lells i sanefes; fins a panells i

elles. Imprimeix en les teves

malles de fusta i pedres per a

s'obre un món de possibilitats,

parets diverses formes que

instal·lar. Les parets són molt

perquè pots canviar el color

facin joc amb els teus espais

importants, perquè li brinden

de totes les parets d'un espai

i mobles, com un arbre a la

o pintar una sola per a fer un

teva sala, una imatge al·lusiva

a la teva llar àrees definides,
privacitat i suport ■

que els vegis a les sales o llocs
de reunió, però pots usar-los
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La Màquina
del temps

25/02/2021

25/02/2017

25/02/2012

Fa un any...

Descoberts túnels secrets
per amagar-hi droga
Un veí de Mataró va alertar a les autoritats després de
descobrir la setmana passada dos pous excavats a terra,
a la zona del Turó d'Onofre Arnau, i que presumptament
estarien destinats a emmagatzemar droga. Les primeres investigacions policials apunten que els 'zulos' feia
temps consolidats, ja que comptaven amb un revestiment de ciment per a ser més efectius. De fet, la Guàrdia
Civil relaciona els pous amb l'episodi ocorregut fa escassos dies, quan es va trobar a poca distància d'aquest
bosc una llanxa ràpida associada a narcotraficants.
Fa 5 anys...

Doblar el reciclatge
en només tres anys
Doblar la recollida selectiva en només tres anys,
passant del 34,4 per cent actual al 60 per cent
que exigeixen les normatives europees. Aquest
és l'ambiciós objectiu que s'ha marcat l'Ajuntament de Mataró amb el nou pla estratègic que
posa en marxa per millorar la recollida selectiva, presentat per la regidora d'Urbanisme, Núria
Moreno la setmana passada.
Fa 10 anys...

El pare Joan és el Mataroní
de l'Any 2011
El pare Joan és el Mataroní de l'Any 2011. El guardó se
li entrega a títol pòstum, ja que va morir el passat mes
d'octubre. Va imposar-se per més de la meitat dels vots.
El pare Joan Herrero va ser nomenat Fill Adoptiu de la
Ciutat el 1998 a instàncies d'un important grup de ciutadans i entitats ciutadanes que sol·licitaven un reconeixement de la seva tasca docent portada a terme, amb una
especial dedicació a l'Escola Pia Santa Anna de Mataró.
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Horòscops

Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Diversos planetes a les Cases
X, XI i XII t'enfoquen en el futur
professional o en projectes que
vols deixar lligats. Controles la
impaciència i això et resulta
beneficiós.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Sembla que estàs una mica
cansat o avorrit de fer el mateix i t'agradaria fer un viatge
per sortir de la rutina. Potser
caldrà posar límits a algú de
la família política.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol il·lumina el sector de
l'amistat. T'obres a conèixer
gent nova i es reafirmen llaços amb persones amigues.
Laboralment, toca arriscar per
avançar i obtenir millores.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol per Casa VIII inclina a gestionar algunes pors. Sobretot
pots haver d'enfrontar-te a la
por a compartir. Xerrades serioses amb la parella. Algú et
fa una confessió.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Nova etapa al sector laboral.
Si tens alguna molèstia, no ho
deixes passar més i cerques terapeuta. S'interessa per tu una
persona de més edat o amb
caràcter força madur.

S'activa el sector dels afectes. Si tens fills adults, es pot
produir una millor entesa amb
ells. En l'amor algú podria entrar al teu cor i potser hauràs
d'admetre-ho.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
El Sol a Casa III il·lumina les teves idees i pots tenir moments
de gran inspiració. Més comunicació amb els germans. Si
normalment no parles gaire,
t'has cansat de callar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El Sol per la Casa II obre un
període per posar més atenció
a l'economia. Reps una dosi
extra d'autoconfiança i això
t'impulsa a fer-te valer amb
qui gosi menysprear-te.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Pots adquirir més responsabilitat al teu lloc de treball o bé
desitges centrar-te a treballar
pel teu compte. Si viatges, procura portar tota la documentació al dia.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Compres de tecnologia que
pots necessitar per fer feina
o estudiar. T'interesses per
una nova pràctica esportiva.
Notícies d'algú que viu lluny,
podria ser una exparella.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Els assumptes domèstics o
patrimonials poden agafar protagonisme en les setmanes vinents. També la família estarà
més present amb alguna nova
trobada o celebració.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Felicitats! El Sol entra al teu
signe i comença un nou any.
No has perdut la fe en l'amor.
Si no tens parella, algú pot ferte saber del seu interès de manera molt subtil.
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Anuncis
per
paraules

AMISTATS

VARIS

Club de Amistat. Camí Ral 613.

Reparatot: la seva reparació, al

Mataró. 688 290 791 Señora

millor preu. 688 290 791

74 buena presencia, busco
caballero para bailar y lo que
surja. 667 941 445
La BOMBONERA del Segle XXI.
Cafeteria - Cockteleria-Buffet

MUDANZAS Y PORTES
DESMONTAJE Y MONTAJE
DE MUEBLES
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

- Música - Ball - Karaoke -Sols-

Ag. Matrimonial Sol. La seva
parella en 15 dies, sense limit
d' edat. Camí Ral 613. Mataró.
688 290 791
Mudanzas económicas Maresme. 692 021 141
MMM Mataró más masaje.
Terapias-Deportivos-Especiales.
936 893 249
COMPRO comics, discos, ál-

Parelles-Grups. Camí Ral 613.
Mataró. 688290791

Inserta el teu
classificat online

T. 698 645 233

bunes de fútbol, Playmobil,
Scalextric, Geyperman, Madelman, Muñecas, Tente, Rico,
Paya y antigüedades en general.
679-736-491
COMPRAMOS libros, juguetes,

Se precisa auxiliar dental para clínica ubicada en Mataró a jornada completa de lunes a viernes, en horario de mañanas y tardes.

comics, cromos, antigüedades,

Se valorará experiencia laboral, conocimientos de programa
Gesden, capacidad de adaptación y proximidad al puesto de
trabajo.

religiosos. Restos pisos, casas.

Interesados enviar CV con foto a info@dents-implants.cat

plumas, Discos, puros, objetos
Pago al momento. José Miguel.
679-736-491

REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS, PINTURA
ECONÓMICO
670 -232 -977
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Vist a
xarxes
L'ull mataroní

Cartells
demanant
civisme amb
els gossos
Foto: Enrique Campoy
Font: Grup 'Foto Denúncia
Mataró' a Facebook.

L'ull mataroní

Imatge
de l'antiga
pizzeria El
Tramvia
Foto: Rosa Real.
Font: Grup 'Fotos de Mataró'
a Facebook.
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Personal
Teresa Maria Petit
Doctora en ajudar

Gaudeix de
l'entrevista
en vídeo

Bernat López

Vivim en una època on la cultura de l'esforç cada
vegada té menys protagonisme a llars i escoles.
Tot es facilita i, de passada, ens fa més dèbils i
vulnerables. Si a Mataró hi ha un exemple de resiliència; de capacitat per tirar endavant i lluitar davant
l'adversitat sense perdre el somriure i les ganes
d'ajudar... Aquest és el de la doctora Teresa Maria
Petit. Als 2 anys li van diagnosticar la Polio, en un
temps on la dictadura franquista va deixar molts
infants sense vacunes i amb problemàtiques de
salut de per vida. "Als 4 anys els meus pares van
decidir que havia d'anar a escola. Em van dur al Cor
de Maria i les monges s'hi van negar. La pressió de
les mares de les meves companyes de classe em
va permetre accedir al centre, però ningú m'ho va
posar fàcil. Inclús em van denegar el permís per fer
la comunió, dient-me que Déu no entrava dins d'un
cos esguerrat", ens relata la Teresa Petit. Després
de visitar incomptables metges i especialistes, la

valentia d'un doctor jove fent una intervenció innovadora per l'època i basada en unes malles de
subjecció va fer que la Teresa, finalment, pogués
caminar el dia de la seva comunió. "La gent plorava,
pensant que era un miracle", rememora la nostra
protagonista. La lluita de la Teresa, però, no es va
aturar aquí. De fet, ha estat la màxima de la seva
vida: sempre endavant; sempre lluitant. Pel fet de
tenir una discapacitat la van obligar a estudiar comerç, en comptes de batxillerat, i mentre treballava d'administrativa en un despatx va descobrir la
seva passió per la psicologia. "En aquella època
la gent anava a ballar i jo no podia. Em venien a
veure amigues i m'explicaven la seva vida amorosa. Així que vaig pensar: fer de psicòloga estaria
prou bé. Puc estar asseguda i ajudar la gent", exposa la doctora Petit. El camí per aconseguir-ho
va ser llarg i costós: anys estudiant formació professional de Química a l'Escola d'Arts i Oficis de
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Mataró, i dos cursos de batxillerat i el COU en format nocturn al Damià Campeny i sense deixar mai
de treballar. Les jornades de la Teresa en aquells
temps eren una pura marató: treballar tot el dia
fins a les 6 de la tarda, estudiar al vespre, gairebé
no dormir per poder fer les tasques acadèmiques
corresponents i recuperar hores de feina al despatx els dissabtes. "Al final vaig veure clar que, si
volia anar a la universitat, havia de canviar de feina.
Em vaig presentar a unes oposicions a La Caixa i
vaig quedar la primera de 103 persones. Només
hi havia una plaça disponible i la vaig guanyar jo",
relata la doctora Petit ■

Pel Jacint i la Georgina
La Fundació Barbosa i Petit té dos motors principals a banda de l'energia de la Teresa: el record
del Dr Jacint Barbosa i de la Georgina Barbosa,

Incloure tothom

marit i neboda de la nostra protagonista que
malauradament van perdre la batalla contra
el càncer. Tots dos han suposat una enorme

Al final, l'aventura a la Caixa va facilitar a la
Teresa l'accés als estudis universitaris de
Psicologia. Després d'anys d'esforç constant,
la nostra protagonista es va graduar i, gairebé
coincidint amb la mort de Franco, la doctora
Petit va acabar guanyant una plaça a l'Hospital de Mataró, on hi ha treballat de forma
incansable. A banda de tots els programes
terapèutics innovadors que va implantar, la
Teresa se sent molt orgullosa d'haver lluitat
per aconseguir "que les dones tinguessin el
mateix sou que els homes" i per "igualar els
salaris del personal de psicologia amb els dels
metges adjunts". La Teresa es va encarregar de
convertir a aquella nena afectada per la Polio
i a qui ningú volia concedir cap oportunitat ni
cap futur, en tota una doctora en Psicologia
Clínica. Degut a la seva experiència vital, la
doctora Petit sempre ha treballat de forma
incansable per "incloure" els discapacitats dins
de la societat. Les seves primeres passes en
la matèria les va fer creant el GIM (Grupo de
Inválidos de Mataró), encara en època de la
dicatura. "Compartíem soterrani al costat dels
Salesians amb alcohòlics anònims i amb mutilats de guerra. A nosaltres ens deien 'los cojos'",
ens apunta amb un somriure irònic. I és que
la Teresa és així: directa, vital, valenta i sense
pèls a la llengua. Els seus ulls són sinònim
de veritat i, quan l'escoltes parlar, notes una
força interior que s'encomana. Precisament
aquesta fortalesa és la que li permet seguir
exercint de psicòloga amb 75 anys i estar al
capdavant de la Fundació Barbosa i Petit, un
dels projectes més il·lusionants de la seva vida ■

font d'inspiració per la nostra protagonista. La
Fundació té per objecte promoure, organitzar
i realitzar tota classe d'activitats i serveis per
a persones amb diversitat funcional, malalties
cròniques o en risc de patir-les; malalties minoritàries, persones en situació de risc o exclusió social i també per a les seves famílies.
L'objectiu principal és que tota persona que acudeixi a l'entitat obtinguin el màxim grau d'autonomia personal i d'integració social. La Fundació
Barbosa i Petit està situada a Mataró i compta
amb una detallada llista de professionals del
sector de la salut que atenen i proporcionen
tractaments de tota mena. Durant la pandèmia,
a més, l'equip liderat per la Teresa Maria Petit
ha ofert suport terapèutic a tots els sanitaris
que van estar i segueixen estant a primera línia
a l'Hospital de Mataró. L'activitat de la Fundació
Barbosa i Petit, però, no acaba aquí. El pròxim 7
d'abril, l'entitat entregarà la seva primera beca
acadèmica i d'investigació en un acte que se
celebrarà a Ca l'Arenas, coincidint amb el Dia
Mundial de la Salut. "Seleccionarem un dels
molts treballs de fi de grau universitari que hem
rebut i li entregarem una beca perquè aquell
projecte d'investigació o iniciativa del món de la
salut es pugui fer realitat i posar en marxa dins
de la Fundació", destaca Teresa Petit. Doncs ja
ho sabeu: mai deixeu d'aprendre i de lluitar! ■
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