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Gent

Delpodia
l’altar: casoris
decracs

Aquest any diversos campions de
l’esport espanyol seranprotagonis-
tesmés enllà de les seves carreres i
els seus triomfs professionals: pas-
saran per l’altar, i alguns d’aquests
enllaços prometen ser una autènti-
cabombamediàtica.
El capitàdelReialMadridSergio

Ramos (32) i la presentadora Pilar
Rubio (40) fa sis anys que estan
junts, i es casaranel 15de junyaSe-
villa. Sónparesde tresnens (Sergio
jr.,Marco i Alejandro), que, segons
elspares,portaran lesarres.
Encara no hi ha data per al casa-

ment de PauGasol (38) i Catherine
McDonnell(29), lacalifornianaque
el2016 livarobarelcoriqueactual-
ment és vicepresidenta de la firma
de serveis financers Guggenheim
Partners de Nova York. La parella
porta una vidamolt discreta, tant o
més que la que formen el tennista
Rafa Nadal (32) i Mery (Xisca) Pe-
relló (30), que estan junts des de fa
14 anys.Tots dos sónmallorquins, i
es casaran a l’octubre, gairebé amb
totaseguretatenlaintimitatd’algu-
nafincade l’illa.Es tractad’unapri-
vacitat que també vol Sergio Ra-
mos,quehaanunciatqueprohibirà
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Barcelona

Grans figures de l’esport com

Gasol, Nadal, Ramos, Simeone

o Toro es casen aquest any

els telèfons al seu enllaç: “Tots els
convidats, tan bon punt arribin a la
porta de la finca, deixaran els mò-
bils i lescàmeresallàperquèsesen-
tin bé i puguin gaudir tranquil·la-
ment de l’esdeveniment”. És una
manera, també, deprotegir l’exclu-
siva fotogràfica.
Eltercercracespanyolquefigura

ala llistadelscasamentsconfirmats
per a aquest 2019 és el piragüista
CristianToro (26), quevademanar
matrimoni públicament a la seva
parella,SusanaSalmerón,durantel
Mundial de piragüisme que es va
celebrar a Portugal, on va guanyar
lamedalladeplataenelK2200amb
Saúl Craviotto. Quan Toro, que
tambévaseroralsJocsOlímpicsde
Rio de Janeiro, va baixar del podi,
va sorprendre la parella, llavors
embarassada del primer fill, dema-
nant-li la mà. El nen es diu Alejan-
dro, i vanéixer l’11denovembre.
Unaltreenllaçmediàticseràelde

l’entrenadorde l’AtlèticdeMadrid,
DiegoSimeone,iCarlaPereyra,que
escasendesprésdecincanysde re-
lació. La parella tindrà els pròxims
mesos la segona filla en comú. La
primera,Francesca,vanéixeraMa-
drid el 2016. Aquesta nena serà la
cinquena filla de l’exfutbolista, que
ja té tres fills més fruit d’un matri-
moni anterior amb la també argen-
tinaCarolinaBaldini.!
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JuditMascó, topmodel i activista de la
reinserció social a la fundacióAred
Fa 25 anys, Teresa Rodríguez tre-
ballava als tallers de confecció del
centre penitenciari de Wad-Ras.
Un dia una reclusa li va preguntar:
“Per què treballar per a d’altres, si
nosaltres ho fem tan bé?”. Així
doncs, la Teresa va decidir fundar
Ared com a via de reinserció per a
aquellesdones, ajudant-les a trobar
una feina quan recobressin la seva
vida. Avui, després de 21 anys vin-
culadaalafundació,JuditMascóés
la presidenta d’aquesta iniciativa
social. L’empremta de la topmodel
s’ha deixat sentir amb força a l’epí-

legdela080BarcelonaFashion.Per
primera vegada, el resultat de tants
anysdefeinas’havistsobreunapas-
sarel·laalapresentaciód’AredTex-
til davant 400 convidats: els sofisti-
cats dissenys de Carmen Mestres,
confeccionats per 30 dones forma-
des en els cursos impartits per l’en-
titat, cobreixen pràcticament totes
lesàreesde l’hostaleria.
Latopestà flanquejadanonomés

pelseumarit i lessevesquatrefilles:
alrecintemodernistadeSantPaues
concentra la flor inatadelmodelat-
ge barceloní: Vanesa Lorenzo, Ve-

rónica Blume iMartina Klein, amb
Álex Corretja. I el xef Nandu Ju-
bany, per a qui és la seva primera
desfilada. Mascó és com una ger-
mana gran i el seu exemple les
inspira.Totes tres sónmares i coin-
cideixen: s’han marcat com a ob-
jectiuqueelsseusfillsentenguinels
privilegis de què gaudeixen i els
més grans ja s’estan implicant en
accions solidàries. Vanesa Lorenzo
ens ho resumeix: “Tenim la res-
ponsabilitat de mostrar-los que
també existeix una altra realitat”. /
AndrésGuerra

ARED

Lapassarel·la080vaacollirahir ladesfiladade la fundacióAred

Or en amor
Quatre dels
esportistes
d’elit que
passaran per

l’altar aquest
any: a l’es-
querra, Diego
Simeone i
Carla Pereyra.

A la dreta,
Mery (Xisca)
Perelló i
Rafael Nadal.
A sota, Sergio

Ramos amb
Pilar Rubio
i Catherine
McDonnell
amb Pau Gasol


