
del 24 al 30 de desembre de 2015



 Nadal és temps de molts elements únics que sols veiem una 
vegada a l’any. Les festes, situades a cavall de les acaballes d’un 
any i les beceroles del següent, són dies en què de forma excep-
cional ens encomanem a artificis, màgies i rituals. Cap altre dia 
com la nit de Reis els nens obren els ulls i somriuen com ho fan 
al pas dels Reis Mags ni en cap altra cita del calendari un tronc 
benèvol adquireix la importància que, amb la família al voltant, 
tots donem al Tió.  Però el Nadal, si és important –que ho és, que 
ho ha de ser– també és per tot allò que no té res d’excepcional 
ni d’accent propi però que desemboca en aquests dies. No hem 
d’entendre les festes com un parèntesi que separa dues setmanes 
de la resta d’any sinó que hem de saber donar-li impuls i estima 
a tot allò que és corrent, del dia a dia, amb motiu dels dies que el 
calendari tinta del mateix vermell que les ponsèties.

El Tot Mataró i els seus lectors no alteren per aquestes festes una 
relació prolífica, de més de tres dècades, de puntualitat setmanal 
inalterable faci fred o calor. Però com les famílies que s’engalanen 
de forma especial al voltant de la taula parada, dates com les que 
ara comencen han de servir per afermar encara més la relació 
entre els uns i els altres, que la informació i els serveis compar-
tits reforcen dia a dia.

Al cap i a la fi el temps ens fa grans i les coses milloren i empit-
joren cíclicament, però de la mateixa manera que cada 24 de 
desembre iniciem un llarg etcètera de tradicions, sense les quals 
no podríem viure, cada any per aquestes dates l’estima que ens 
tenim ens fa desitjar-vos, a tots vosaltres que ens llegiu, un enun-
ciat senzill i sincer: 

Molt bon Nadal!
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El Tió de Can Xammar
Que caga per Sant Esteve

 El Tió és un dels elements sense el qual seria impossible de conce-
bre el Nadal a Catalunya i, a més del que fan les famílies a casa i que 
acostuma a “cagar” detalls pels més petits i els torrons i neules que 
es menjaran a taula, també proliferen els tions monumentals. Per 
exemple, el Tió solidari que la Unió de Botiguers va organitzar diu-
menge passat a la Riera, a l’alçada del Xurrero, i que va tenir molt èxit.

El darrer d’aquests tions populars serà el de Can Xammar. El dia 26, 
Sant Esteve, hi haurà cantada de nadales i versos a partir de les 8 del 
vespre amb un grup de músics de la ciutat liderats per Pau Benítez, 
glossador i músic mataroní. Serà just després d’haver cagat el tió, 
amb llaminadures per a tothom.

El Tió de Can Xam-
mar i les nadales són 

una una iniciativa 
conjunta amb els co-
merços de la zona de 
Can Xammar i El Tot 

Mataró i Maresme

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Tot 3 especial nadal tió.indd   2 22/12/15   18:36



Sin título-3   1 21/12/15   17:52



Objectiu: 25.000 patinadors
La pista de gel multiplicarà assistència

    La pista de gel del Parc Central espera rebre fi ns a 25.000 persones 
aquest Nadal. L’espai, patrocinat per Kinder, es va inaugurar el pas-
sat 12 de desembre i estarà obert fi ns al 10 de gener. Són 700 metres 
quadrats de gel sobre el qual patinar, en una carpa coberta de 1000 

El Tot Mataró és 
patrocinador de 

l’atracció

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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metres quadrats, on durant tots els dies d’obertura 
també hi haurà espectacles infantils.

Bona valoració inicial

Els organitzadors valoren positivament les prime-
res dues setmanes d’obertura de l’espai, malgrat 
que esperen que l’afl uència augmenti durant les 
vacances escolars de Nadal. Per això preveuen que 
fi ns al 10 de gener hi passin prop de 25.000 perso-
nes, que també podran accedir a les activitats de 
FiraMàgic, la carpa amb deu atraccions i activitats 
infantils que completen la proposta de Bulevards 
de Mataró per a aquest Nadal.

Amb les vacances 
escolars, es preveu 

que la pista 
multipliqui 

l’assistència de 
famílies

Del 24 al 30 desembre de 2015
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15 anys escoltant el Nadal
Un acte genuí i íntim, cada 24 de desembre

  El Nadal pot ser desbordant i inclús estressant: organització d’àpats 
i reunions familiars, pensar i comprar obsequis, agendes plenes de 
compromisos, música a tots els carrers amb missatges ensucrats, etc. 
Però el Nadal és molt més que tot això.

A les 19h d’avui dia 24 
a la Plaça Santa Anna

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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I per recordar-ho, des de fa 15 anys, a les portes 
d’aquesta diada, cada 24 de desembre, a les 7 de 
la tarda, a la cèntrica Plaça Santa Anna de Mataró, 
cinc entitats – revista Valors, Fundació Carta de 
la Pau, Justícia i Pau Maresme, Grup Tercer Món 
Mataró, Acció Catòlica Obrera (ACO)- organitzen 
l’acte “10 Minuts de silenci per escoltar el Nadal”. 

L’acte és tan senzill com romandre 10 minuts en 
silenci i refl exió, per aprofundir en el sentit que 
tenen aquests dies tan especials.

La importància de la llar

Enguany, la lectura d’un manifest sobre la im-
portància de la llar – tema del darrer número de 
la revista Valors- i la relació que la casa té amb el 
silenci, obriran l’acte. Després, amb l’acompanya-
ment d’una espelma per afavorir la concentració, 
es faran els deu minuts de refl exió, durant els quals 
cada assistent buscarà el seu propi sentit del Nadal.

L’acte és tan senzill 
com romandre 10 mi-

nuts en silenci i 
refl exió, a més de la 

lectura d’un manifest

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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Partidaris, clàssics al Clap
El grup actua per Sant Esteve

  Les tradicions han de seguir i Partidaris tornen a proposar una 
bona vetllada musical per Sant Esteve, aquesta vegada consolidant 
el format sextet amb nous arranjaments i noves interpretacions.

Les entrades valen 6 
euros anticipades

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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El grup maresmenc Partidaris celebra dissabte 
dia  26 de desembre el seu tradicional concert de 
Sant Esteve, amb més d’una dècada als escenaris, 
amb un concert on estrenaran noves versions  i 
repassaran alguns dels temes que els han acom-
panyat aquests anys. Justament, aquest concert 
serà molt especial, ja que Partidaris retorna als 
escenaris  després d’un parèntesi. És una  opor-
tunitat fantàstica per gaudir d’aquestes cançons 
que han marcat una època.

Energia i reivindicació

Energia, reivindicació i bones cançons són els 
elements claus de l’aposta del so de Partidaris. Un 
directe sòlid, que beu de l’essència de la música 

d’autor i la visió contemporània dels músics que 
formen el grup. Música i lletres es troben lligades 
per precisos arranjaments i una instrumentació de 
caire mediterrani, que confereix al conjunt un so 
intimista i acollidor. Amb versions d’autors tan co-
neguts com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Pedro 
Guerra, Ovidi Montllor, Raimon, Ismael Serrano o 
Jorge Drexler. Cançons de sempre transportades 
de forma valenta i sense nostàlgia als nostres dies.

Durant aquests anys hi ha hagut diversos canvis 
en la composició del grup, però s’ha conservat 
sempre la idea original. Al llarg de la seva trajec-
tòria, Partidaris ha autoeditat diversos treballs i 
enregistraments en directe, destacant el seu DVD 
“en directe al Clap”.

Un altre clàssic 
musical del Nadal a 
Mataró, el Jisàs de 

Netzerit de Pau Riba, 
canvia aquest any de 
dia i de sala i es podrà 
veure el 8 de gener al 
Clap després de més 
de 10 anys a Privat

Del 24 al 30 desembre de 2015
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La Traca, al Ball del Gall
Música i ball per a la Nit de Nadal

 Després que l’any passat es recuperés aquest acte musical per a la nit 
–quasi la matinada– de Nadal a càrrec de La Coixinera, el testimoni del 
Ball del Gall recau aquest any en La Traca, que farà ballar qui vagi o passi 
per la Plaça de Santa Anna.

La Traca és un grup nascut a Mataró el 2009, creat per tres joves: en 
Roger Marfà a la gralla, en Pablo Sánchez al baix i l’Oriol Martínez a la 
bateria. El grup volia canviar a rock el so de cançons populars catalanes, 
tot i que en 2 anys s’ha fet gran, incorporant l’Eloi Campos a la guitarra i 
a Isal Triadó també a la guitarra, a més de començar a tocar ska. El total 
és una fusió de folk, rock i ska català; la mescla perfecta per a la gresca!

L’associació La Barram 
organitza aquest acte, 
que començarà a les 
0:30h a la Plaça de 

Santa Anna

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Nadales de coral
La Primavera per la Pau, a l’Ajuntament

 Les nadales són una altra tradició que es viu, en la major part de 
casos, en família i en la intimitat. Però també hi ha grups que es reu-
neixen per cantar-ne o, els escolars, n’aprenen a l’escola i en canten 
de valent durant aquests dies. No hi ha però cap altra cantada que 
soni com la que cada dia de Nadal, el 25 de desembre mateix, es fa 
davant de l’Ajuntament.

Allà, per delit de les moltes famílies que van i vénen per La Riera tot 
fent baixar el dinar, la Primavera per la Pau canta les nadales davant 
un públic badoc i encantat de sentir les cançons populars de nadal 
molt més afi nades que no pas com les cantem la resta.

El dia 25, a les 20h i 
davant l’Ajuntament, 

la coral Primavera per 
la Pau canta un ampli 
repertori de nadales, 
ampliant l’ambient 

nadalenc del dia

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Més d’un milió de ponsèties
La venda de la fl or nadalenca es recupera

   La ponsètia, coneguda popularment com la ‘fl or de Nadal’, torna 
a decorar les llars catalanes un any més. Els productors són optimis-
tes i esperen superar en vendes el milió de plantes de l’any passat. 
Segons expliquen els professionals, el canvi de l’IVA al tipus reduït, 
plantes més petites a preus més ajustats, i una certa recuperació de 
l’economia, ho fan possible. Un any més la de fulla vermella tornarà 
a ser la predominant i la majoria de ponsèties que es vendran pro-
venen de vivers de la comarca del Maresme. 

D’altra banda, les altes temperatures de la tardor han afavorit al 

Es percep una  
recuperació del sector 
de la planta i la fl or al 
Mercat de Vilassar de 

Mar

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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desenvolupament de la planta, que des del Mercat 
de Flor i Planta Ornamental de Catalunya qualifi -
quen de “molt bona qualitat”.

Els darrers dies l’activitat i el moviment de camions 
s’ha fet més evident als vivers i al Mercat de Flor i 
Planta, que comencen a notar un bon ritme de con-
sum de ponsèties per a aquest Nadal. “Va una mica 
més tard que altres anys”, explica Ramon Julià, un 
productor amb parada al mercat que veu com “les 
compres es traslladen més cap al desembre, que no 
pas a fi nals de novembre”, com passava altres anys.

Julià ho atribueix a la incertesa de la gent, que en 
l’actual escenari econòmic “complicat” espera 
fi ns a última hora per fer la despesa en decoració 
nadalenca. Per contra, la producció sí que ha anat 
com un rellotge aquest any, gràcies a les altes tem-
peratures de la tardor. “La producció va molt bé de 
dates”, assegura, i la qualitat és “molt bona”, segons 
detallen des del mateix Mercat.

La vermella és la reina

Amb tot, els productors esperen superar còmoda-
ment el milió de plantes venudes i aproximar-se a 

xifres de vendes d’anys anteriors. El darrer mes ha 
sortit ja del Mercat força gènere i el ritme de venda 
en relació al planter existent és l’adequat. La ma-
joria de plantes que es vendran són de la comarca 
del Maresme i pel que fa als colors, la ponsètia ver-
mella tornarà a ser la reina. Les gammes de colors 
cada vegada més àmplia quedarà “en segon terme”.

Certa recuperació del sector

Gairebé una dècada després, el sector de la fl or i 
planta ornamental comença a sentir certs símpto-
mes de recuperació. La sequera, la crisi econòmica 
i la modifi cació de l’IVA han castigat els darrers 
anys aquest mercat, que un any després que es 
tornés a posar l’IVA en el tipus reduït, i també su-
perats els mesos més durs de la crisi econòmica, 
vol tornar a revifar.

En l’ambient es respira aquest esperit positiu, ex-
plica Ramon Julià: “Sembla que això va de pujada 
i que anem a remuntar”. Tot i això, l’optimisme i 
les sensacions subjectives encara no es traslladen 
de manera fefaent al compte de resultats. “Encara 
no li veiem un valor comptable a la que analitzem 
al detall els resultats”, assegura aquest productor.

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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Més sopars de Nadal
El sector nota una recuperació de la tradició

   Les reserves de sopars d’empresa per les festes de Nadal es recu-
peren a bon ritme i augmenten en relació amb l’any passat, segons 
Pere Chias, president del gremi de Restauradors de Barcelona. Chias 
reconeix que el desembre de l’any passat els restaurants van ‘’comen-
çar a notar una millora’’ en la facturació del desembre però aquest 
any els resultats són millors. 

Tot i això, Chias assegura que ‘’seria molt agosarat dir que la crisi s’ha 
acabat’’ perquè si bé la macroeconomia ho apunta, la microecono-
mia, amb un nivell tan alt d’atur, indica que ‘’la crisi encara és aquí’’. 

La majoria d’empreses 
i grups demanen un 

menú tancat entre els 
25 i els 35 euros per 

persona

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Chias afi rma que després de la crisi el client ‘’rega-
teja’’ el preu o si més nou reclama un preu tancat 
entre 25 i 35 euros per cap. Pere Chias està satisfet 
pel ritme de reserves que s’observa aquests dies pre-
vis a les festes de Nadal i de Cap d’Any. El president 
del gremi de restauradors de Barcelona adverteix, 
però, que si bé les reserves augmenten en relació 
amb l’any passat, que va ser el primer amb una mi-
llora des de l’inici de la crisi, ara el problema que 
tenen els restauradors és ‘’l’estancament de preus’’.

El restaurador assenyala que en ciutats com 
Barcelona, on la competència és tan intensa entre 
establiments, els preus s’han estancat en relació 
amb l’any passat. Chias assegura que la franja mit-
jana de preus que exigeix el client està entre 25 i 35 
euros per comensal.

El llarg període de crisi ha canviat els hàbits tant de 
l’oferta com de la demanda. Ara, el client ha après 
a “regatejar’’ el preu o si més no en el moment de 
fer la reserva reclama un preu tancat per comensal, 
segons el president del gremi. Chias afegeix que 
el restaurador, l’oferta, s’ha hagut d’adaptar a les 
noves exigències del consumidor.

Per a Chias seria ‘’agosarat’’ dir que la crisi s’ha 
acabat. El restaurador explica que si bé les notí-
cies econòmiques de l’escenari macroeconòmic 
indiquen que la crisi s’ha superat, en el món de la 
microeconomia, que “és on viuen els restaurants’’, 

la crisi continua perquè encara hi ha un alt nivell 
d’atur. ‘’S’ha de ser realista i per superar la crisi s’ha 
de sortir d’aquest món amb gent amb tanta neces-
sitat’’, rebla. Chias afegeix que ‘’la crisi global del 
país no està vençuda, ni molt menys’’.

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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Circ de Nadal per a tots!
S’inicien els espectacles de Circ al Monumental 

   Torna el Circ de Nadal a la ciutat i ho fa amb molta força en aquestes 
festes de Nadal. El Teatre Monumental serà l’escenari dels tres espec-
tacles que combinen artistes de l’àmbit local i l nacional. L’objectiu 
és apropar el circ a tots els públics i fer-ho amb preus populars. Una 

Del 27 al 30 de 
desembre al 

Teatre Monumental 

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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direcció que, de moment ja ha quedat més que 
consolidada amb un model d’èxit molt marcat que 
ha permès la continuïtat fi ns al moment. 

 Tres espectacles

Són tres els espectacles que confi guren la pro-
gramació de la quarta edició del Circ de Nadal. 
S’encetarà el cicle el dia 27 al Teatre Monumental 
amb el prestigiós Pepe Viyuela que porta damunt 
de l’escenari mataroní “Encerrona” un espectacle 
excèntric. Un altre dels plats forts del festival serà 
“Iceberg”, l’última obra de clown de fama interna-
cional Leandre.

El Circ de Nadal també donarà la possibilitat de 
donar a conèixer pallassos locals com és el cas del 
mataroní Sabanni que, expressament per a aques-
ta ocasió, s’alia amb la companyia Circ Pistolet per 
interpretar “La Història del Circ”. 

Festival de referència

El festival ha agafat molta embranzida i s’ha 

convertit en un referent del món del circ en l’àmbit 
estatal, especialment per la presència del col·lectiu 
Cronopis a la ciutat de Mataró. De fet, aquest Circ 
de Nadal és una iniciativa de l’empresa mataronina 
Camaleònica Produccions que treballa per conver-
tir-lo en un esdeveniment circense de referència 
que permeti fi delitzar el públic existent però també 
crear-ne de nou.

El coordinador del festival, Quim Aragó, assegura 
que en uns moments en què hi ha pocs recursos 
econòmics, l’única manera de crear i fer créixer un 
festival a la ciutat és amb una entrada assequible 
i amb la implicació de l’administració local, la in-
dústria cultural i el petit comerç de la ciutat. “Volem 
que els mataronins se sentin seu el Circ de Nadal”, 
explicava el coordinador. 

Pressupost total 28.800 euros

L’esdeveniment compta amb un pressupost de 
28.800 euros, dels quals un 10 per cent prové del 
micromecenatge i un terç de l’administració local. 
Les entrades ja són a la venda pels tres espectacles.

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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“Apropem la cultura”
Entrevistem Jordi Saban, del Circ de Nadal

  Quatre dies i tres espectacles molt diferents conformen el 
Circ de Nadal. Què hi podem trobar?

El dia 27 podrem veure a Pepe Viyuela, un pallasso contempora-
ni més conegut per la seva etapa televisiva a ‘Aída’, però reconegut 
internacionalment. Tant el 28 com el 29, la meva versió de pallasso 
compartirà escenari amb el circ Pistolet amb un espectacle familiar 
durant el qual repassem la història del circ amb diferents tècniques 
de circ i humor. I per tancar el festival, Leandre presentarà el seu 
darrer treball, ‘Iceberg’. 

El Circ de Nadal 
celebra aquest cicle 

al Teatre Monumental 
entre el 27 i el 30 de 

desembre

Ref.5040: Z. Cirera. Piso alto de 90m2, 
3 hab (antes 4), baño completo, cocina 
con galeria anexa, balcón a la calle, vent., 
aluminio, puertas xapelli, suelos gres. 
vista a mar y montaña. Buen precio por 
zona y dimensiones. 79.900€

Ref. 5072: Z. Cerdañola. Piso de 2 hab 
(antes 3), cocina conservada, baño con-
servado, exterior.
PRECIO ECONÓMICO. 59.900€

Ref.5071: Z. Frances Macià. Edifi cio 
con ascensor, 4 habitaciones, cocina 
reformada, galería, 2 baños, amplio 
comedor con salida a balcón. Vista a 
mar y montaña. 148.000€

C/ Miquel Biada nº85, bajo izq. Mataró
www.mundicasamataro.com
T. 937 986 339 · F. 937 574 343

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Quina és l’essència del festival?
L’essència del festival és poder portar el circ a totes 
les butxaques i per a tots els públics. Que ningú es 
quedi sense poder anar-hi perquè les entrades són 
cares o perquè cap dels espectacles és del seu inte-
rès. Hi ha espectacles de caire familiar, n’hi ha que 
estan encarats al públic adult, com en Pepe Viyuela. 
Volem apropar la cultura a tothom a preus assequi-
bles i amb una programació variada. 

D’on va sorgir la idea d’un cicle de circ?

Fa molt temps que en Quim Aragó, el coordinador 
del festival, ja pensava en crear un festival de circ a 
la ciutat. Mataró és una ciutat que col·labora molt 
amb el circ i buscàvem un moment per poder fer 
una programació estable de circ i va sorgir l’opor-
tunitat de fer-ho. 

El certamen arriba en un moment molt espe-
cial com és el Nadal. Per què aquestes dates?

Per Nadal, hi ha moltes grans ciutats que programen 
circ. Els circs s’engalanen aquests dies i mostren el 
que fan durant tot l’any. S’havia plantejat fer un cicle 
de circ a l’estiu, però ens va semblar que per Nadal 
no hi havia cap espectacle interessant que pogués 
atraure a un públic diferent del dels Pastorets, una 
proposta molt consolidada a la ciutat. 

Per què costa tant apostar pel circ en moltes 
ciutats?

Encara hi ha molta gent que pensa que el circ és un 
art menor i no se li dóna la cabuda que podria tenir 
a moltes ciutats. Hi ha molts ajuntaments que no 
s’atreveixen a programar circ i n’hi ha que no volen 
ni que actuem als carrers. En el fons fem això perquè 

ens il·lusiona i ens agrada i, a vegades, ens sap greu 
veure com el que fem encara està estigmatitzat. 

Tenim un concepte erroni del que és el circ 
contemporani?

El circ contemporani és el que es fa ara i és ple-
nament vigent. Encara se’ns associa a les famílies 
gitanes i itinerants.

Tot això és el que fa que el circ no ocupi el 
lloc que es mereix?

El circ es troba en el seu millor moment artístic 
perquè hi ha molt bons espectacles de circ. Però 
les difi cultats que es posen a nivell institucional 
fan que molta gent cregui que el circ està en un 
moment decrèpit. L’altre dia, a El món a RAC1, un 
tertulià deia que “ja no té cap sentit fer circ perquè 
la gent no el va a veure”. Jo animo a tothom a què 
vagi a un espectacle per comprovar amb els seus 
propis ulls com és el circ que es fa avui, perquè és 
sorprenent. 

Tu has tingut l’oportunitat de viatjar arreu 
del món i has portat el circ a llocs on l’accés 
a la cultura és complicat. 

Hi ha països en els quals el circ ni existeix. He es-
tat recentment a Colòmbia, en una expedició amb 
Pallassos sense Fronteres, i hem comprovat com hi 
ha poblacions de les zones rurals on la cultura ni tan 
sols arriba. Quan viatges a aquests països t’adones 
de la importància que té la cultura i que tothom hi 
pugui accedir. La cultura, a més a més, no és defi ci-
tària i s’ha demostrat que cada euro que s’inverteix 
en cultura crea llocs de treball i riquesa pel país.
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Pepe Viyuela, protagonista
El Circ de Nadal programa el reconegut actor

 El conegut actor Pepe Viyuela donarà el tret de sortida al Circ de 
Nada. L’espectacle, anomenat “Encerrona”,  és una refl exió de la 
quotidianitat des del punt de vista d’un pallasso. És el refl ex, explica, 
d’una “humanitat, limitada, vulnerable, però també senzilla i amable”. 

L’actor, pallasso, poeta i humorista, conegut recentment pel seu per-
sonatge de “Chema” a la sèrie de televisió “Aída”, aterrarà al Teatre 
Monumental el pròxim diumenge, dia 27, a les sis de la tarda i l’es-
pectacle que presenta és el resultat d’hores i hores de treball minuciós 
i constant. De fet, el personatge ha estat construït pas a pas amb les 
seves característiques i peripècies al llarg de diversos anys amb la 
directora de l’obra i el mateix actor.

El Pepe Viyuela, 
aterra al 

Teatre Monumental
el diumenge 27 
a les 18 hores 

a un preu
 de 10 euros

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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