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1600W, frens de disc, amortidors
i llums davant i darrere, seient.

800W, 3 velocitats, frens de disc, llums2 motors, s’obren les portes, coman-
dament a distància, llums i música,

Ford Ranger Luxury Nitro Mini Quad

i llums davant i darrere, seient.
2 motors, s’obren les portes, coman-
dament a distància, llums i música

Ford Ranger Luxury 

800W, 3 velocitats, frens de disc, llums

Mini Quad
455€ 725€ 555€
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

A
quests primers dies de desembre són per-
fectes per no tenir pressa. Per sortir de casa 
amb una idea preestablerta del que busquem 

–les cartes al Pare Noel o als Reis poden esperar, 
però s'han d'anar pensant!– i sobretot hem d'apro-
fi tar ara que a les botigues encara hi ha tot el gè-
nere per comparar preus, buscar oportunitats i fi ns 
i tot, literalment, remenar fi ns que trobem allò que 
estem buscant. Feu una llista de regals –penseu en 
els amics invisibles!– i encara que faci mandra, pen-
seu que, si compreu aquests dies, no haureu de fer 
cues estressants quan el Nadal ja sigui de pet aquí.

Uns consells bàsics
• Feu una llista de les compres que s’ajusti al vos-
tre pressupost.
• Compareu els preus i la qualitat dels productes i 
dels serveis.
• Compreu amb antelació, trobareu millors preus.
• Informeu-vos sobre els possibles canvis i devo-
lucions.

Busca, compara i remena
Anticipar les compres de Nadal permet estalviar

Aquesta setmana plena de festius –de pont per 
a alguns, d'aqüeducte per a d'altres– suposa un 
dels pics de la campanya de Nadal. Les botigues 
s'omplen d'aquelles famílies més previsores que 
volen anticipar-se. Perquè anticipant-te estalvies. 

Aquest diumenge, dia 11, 
és festiu d'obertura, estaran les 
botigues obertes
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Diagnòstic facial amb micro càmera  
ANÀLISI FACIAL, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT GRATUÏT

15, 16 i 17 de desembre, JORNADA DE PORTES OBERTES

EL REGAL IDEAL PER A LA SALUT
DE LA NOSTRA PELL DE CARA A NADAL

DEMANA LA TEVA CITA

ESPAI CLÍNIC MATARÓ, amb la col· laboració de
MASSADA, posem a la teva disposició, una micro càmera facial 

per diagnosticar problemes cutanis i posar-hi solució.

C/ Del Parc 90, Mataró
T. 93 741 29 16 ·  Whatsapp: 697 24 82 01
www.espaiclinicmataro.com
info@espaiclinicmataro.com

COFRES REGAL MASSADA
25% dte. EN TOTS ELS

ANÀLISI FACIAL, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT GRATUÏT

15, 16 i 17 de desembre,

MASSADA

T. 93 741 29 16 ·  Whatsapp: 697 24 82 01
www.espaiclinicmataro.com

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

D
iu la tradició que ahir, dia 8 i de la Immaculada 
Concepció, pertoca de fer el pessebre. En tot 
cas ja fa més dies que és oberta una exposi-

ció clàssica d'aquestes dates com és la de pessebres 
i diorames. A Mataró, com a exclusiva d’aquestes 
festes nadalenques, es pot visitar la muntanya de 
Montserrat sense haver-se de desplaçar. I és que 
un pessebre espectacular de la sagrada muntanya i 
els seus carrers i edifi cis és l'estrella de l'exposició.

Aquest monumental pessebre, de més de 20 m2, el van 
construir els senyors Josep Trunas i Domènec Cruz, 
membres de l'Associació Pessebrista. Un cop acabat, 
va ser donat a l’Abadia de Montserrat, on ha estat 
exposat uns quants anys i on tornarà passat festes.

Exposició de pessebres

• Del 4 de desembre de 2016 al 8 de gener de 
2017, obert els dissabtes de 17.30 a 20.30 
hores diumenges i festius d'11 a 14 h i de 
17.30 a 20:30 h

• (Dies 1 i 6 de gener matí tancat).
• Del 22 de desembre de 2016 al 5 de ge-

ner de 2017 obert de dilluns a divendres de 
17.30 a 20.30h

Al parvulari de l'antiga escola Menéndez i Pelayo, 
el carrer Alarcón núm. 27, cantonada Prat de 
la Riba.

És temps de diorames
Un pessebre de Montserrat és l'estrella
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
'espai de la Graneria de la Plaça Gran acollirà 
aquest dissabte la presentació del torró d'en 
Santi, creació de la pastisseria Nougat. A par-

tir de les dotze del migdia, es farà públic el torró de 
'quicos', l'escollit per a aquesta cinquena edició de la 
col·laboració entre la pastisseria i l'entitat solidària. 

El torró de 'quicos' va ser escollit per una cinquan-
tena d'usuaris de la Fundació en un tast a cegues 
durant el qual van triar el torró que més els va agra-
dar d'entre cinc propostes. 

La voluntat del projecte és donar visibilitat a la fi gura 
d'en Santi i per això un euro del preu de cada torró 
anirà destinat íntegrament a la Fundació El Maresme i  
als  valors  que representa a nivell d’integració de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. Prèviament, 
a les onze del matí, el pastisser del Nougat, Marc 
Albalate, oferirà un taller de xocolata  per conèixer 
com es treballa aquest ingredient tan popular i quins 
són els seus secrets. 

Presenten el torró d'en Santi
Nougat combina xocolata amb quicos

Ja fa 5 anys que la pastisseria Nougat va iniciar 
aquesta col·laboració amb la Fundació El Maresme 
per donar a conèixer la fi gura d'en Santi. L'any 
passat, el torró d'en Santi va sorprendre amb 
ingredients que recordaven la coca de Sant Joan.  
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
a companyia Circulant organitza durant aques-
tes festes el Casal de Nadal d'Artistes, unes 
jornades que aniran del 23 de desembre al 5 

de gener i que estaran dedicades a conèixer les arts 
circenses i teatrals per a infants i joves de 3 a 14 anys. 

L’objectiu, segons l'organització, és "gaudir i tas-
tar moltes de les disciplines pròpies del circ i del 
teatre, sempre des d’un esperit de descoberta i no 

Casal de Nadal d'Artistes

Del 23 de desembre de 2016 al 5 de gener de 
2017 de 9 a 13 h i de 15 a 17 h i amb servei 
de menjador i permanències. Al Casal Aliança.

Un Casal de Circ i Teatre
Circulant acosta les arts als joves de 3 a 14 anys

competició i defensat la creativitat i imaginació ar-
tística". Aquestes activitats, a més a més, es combi-
nen amb d'altres pròpies d’un casal habitual com són 
jocs de coneixença, de cooperació, de pistes, tallers, 
treballs manuals, així com una  sortida per conèixer 
una companyia de circ itinerant.
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B 
En l'any de la restauració de la Capella dels 
Dolors la "Capella Sixtina mataronina" ha 
motivat el torró d'autor que Pastisseria Uñó 

elabora per Nadal. L'artista d'aquest any és Jordi 
Cuyàs que ha versionat una mà present a l'obra 
magna d'Antoni Viladomat i ha conferit una obra 
d'aire barroc que el mestre pastisser Claudi Uñó ha 
volgut replicar amb un sabor que evoca les galetes 
amb xocolata.  Cuyàs, captivat per la bellesa de la 
Capella el dia de la inauguració de la seva restauració, 
es va fi xar en una mà que és un dels dos elements 
que dominen l'estètica d'aquesta obra d'art comes-
tible. L'altra és una "maranya" en paraules del propi 
autor que vol simbolitzar la força recarregada del 
barroc, una època artística que l'artista mataroní ha 
volgut reivindicar. De torrons d'autor se'n fan unes 
1.500 edicions i són un element que molts mares-
mencs i barcelonins busquen expressament cada 
any, a més de ser un regal cada cop més enviat a 
Espanya i l'estranger.

La mateixa Capella dels Dolors va obrir les seves 
portes per acollir la presentació d'un dels elements 
clàssics del Nadal a Mataró. Ja fa 22 anys que Claudi 
Uñó demana a un artista que elabori un torró a qui 
ell després dóna personalitat gustativa. "Sempre a 
partir dels gustos de l'artista faig diferents propos-
tes entre les quals ell escull, en aquest cas ha estat 
molt fàcil perquè en Jordi em va dir que li agradava 

Jordi Cuyàs s'inspira en els 
Dolors pel torró d'autor d'Uñó
Cruixent de praliné amb galeta i trufat de xocolata

tot", explica Uñó. L'evocació al barroc és la tònica de 
l'obra de Cuyàs i també dels colors bronzejats que 
dominen el torró. Com a novetat, cal dir que cada 
torró és únic i irrepetible, ja que el niu de xocolata 
que corona la coberta s'ha de fer un per un, a mà.

Galetes amb xocolata

Uñó assegura que el gust del torró d'autor d'aquest 
any vol recordar "el menjar galetes amb xocolata, 
que és el que tots hem menjat de menuts". En aquest 
sentit es va proposar una base dolça i treballar amb 
una xocolata amb un alt percentatge de cacau per 
contrastar amb agror aquesta dolçor. El resultat és 
un cruixent de praliné "amb galeta i caramel, per 
donar-li textura i també el punt dolç" com a base i 
un trufat de xocolata "directe de Brasil, de gust molt 
intens amb un 72 per cent de cacau". La coberta és 
de xocolata blanca i reprodueix la mà que Cuyàs ha 
versionat de l'obra de Viladomat.

La mà de Viladomat

Jordi Cuyàs explicava amb entusiasme el perquè 
d'aquesta mà. "El dia de la inauguració de la restau-
ració dels Dolors aquesta Capella em va aclaparar 
com si tingués síndrome d'Stendhal, ja que feia temps 
que no hi entrava i tant d'art em va sobtar i em va 
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La coberta de xocolata blanca 
reprodueix la mà que Jordi 
Cuyàs ha versionat de 
Viladomat

cridar molt l'atenció aquesta mà". Cuyàs ha conce-
but aquest element com "la pròpia mà de Viladomat, 
una manera de signar aquesta obra" i a partir d'ella 
va voler crear un element "fascinant com el torró 
que al cap i a la fi  és una obra d'art que es menja".

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès 
en la primera etapa i que des 

de fa 13 anys introdueix l'idioma 
en edat preescolar, ha perfeccio-
nat el seu programa adoptant en 
exclusiva a casa nostra el TET, el 
Total English Teaching. Es tracta 
d'una metodologia perfeccionada 
durant anys a València que Anca 
té en exclusiva a casa nostra i que 
parteix de la interacció per tal que 
els nens i nenes aprenguin l'idioma 
amb gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb ma-
terials diferents i referents com les 
cançons. Per exemple, les de Nadal 
durant aquest mes.  S'identifi quen 
elements a partir d'aquestes can-
çons i es van aprenent diferents 
conceptes de forma dinàmica amb 
una metodologia molt pràctica i 
efi cient. Es tracta d'un mètode 
molt participatiu que no cansa ni 
avorreix els nadons. El TET està 
perfectament panifi cat per eta-
pes i molt complet en cadascuna 
d'elles i va incorporant elements 
d'aprenentatge a mesura que es 
fan grans. A més, els nens poden 
practicar a casa amb el que s'invo-
lucra la família a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en 
anglès
A la llar d'infants Anca
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L
'Oca, la festa popular de Cap 
d'Any de Mataró ja té cartell. 
Per segon any seguit l'as-

sociació homònima va convocar 
un concurs de cartells entre els 
quals ha guanyat una proposta 
del dissenyador Xavier Esteve en 
la qual la pròpia Oca sembla picar 
l'ullet just al punt de les dotze de 
la nit, l'hora emblemàtica de la 
nit de Cap d'Any. L'Oca d'aquest 
any té com a principals novetats 
actes per a la quitxalla a la tarda 
i repetirà la ubicació de la Plaça 
de Santa Anna. Serà la sisena Oca 
en set anys.

Xavier Esteve

L'autor del cartell de l'Oca, que 
incorpora la llegenda de "El Cap 
d'Any més gros" és un mataroní de  
35 anys, dissenyador gràfi c  força 
conegut a la ciutat. Xavier Esteve 
també va guanyar el Concurs del 
Cartell Alternatiu de Santes de 
l'any 2010 i recentment la seva 
portada de la revista especial dels 
Jocs Olímpics de la Fosbury va ser 
fi nalista als premis ÑH de disseny.

L'Oca ja té
cartell
Obra de Xavier Esteve

núm. 1749 del 09 al 15 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

B
ulevards de Mataró se suma un any més a la 
campanya de Nadal de la ciutat amb Firamàgic, 
una fi ra plena de màgia i il·lusió que omple el 

Parc Central des del 2 de desembre i fi ns al pròxim 8 
de gener. La pista de gel de Kinder, patrocinada en 
part per Bulevards de Mataró, presideix la Firamàgic 
d'enguany, que a més a més, ofereix un munt d'ac-
tivitats i propostes per a petits i grans. 

Al recinte fi ral hi ha fi ns a 14 atraccions per als més 
menuts, així com una immensa carpa de Nadal, d'uns 
200 metres quadrats, on diàriament es faran acti-
vitats de tot tipus. Hi haurà màgia, tallers de dibuix, 
de pintura i animació i més de 15 animacions infan-
tils gratuïtes.

Fira, carpa, bosc i pista de gel
Bulevards de Mataró es bolca al Parc Nou

Bulevards de Mataró organitza la Firamàgic 
i aprofi ta l'ocasió per a convidar els usuaris i 
clients a participar en el sorteig d'un magnífi c 
regal. I és que sortegen l'entrada i estança a 
Disneyland París per a dos adults i dos nens. 
S'hi pot participar omplint la butlleta del dors 
dels vals 2x1 per a la Fira Infantil. 

La pista de gel presideix la 
Firamàgic des del passat cap de 
setmana i fi ns al 8 de gener. 
Kinder munta la pista que 
organitza l'Ajuntament i 
patrocina Bulevards de Mataró. 
L'any passat es calcula que 
hi van patinar unes 25.000 
persones. 

També serà un espai on donar visibilitat a comerços 
o entitats de la ciutat. 

Bosc de Nadal

Unint la Fira i la Carpa, hi ha el Bosc de Nadal, un 
lloc màgic on passejar entre els avets decorats pels 
nens de Mataró. Al centre del bosc no hi podia faltar 
l'Arbre dels Desitjos, una estructura amb forma d’ar-
bre on tothom podrà  escriure-hi  els  seus  missatges  
i  bons desitjos per a l’any vinent. 

A més a més, Bulevards de Mataró, per facilitar més 
la visita a la fi ra als usuaris, els obsequiarà amb un 
tiquet d'una hora d'aparcament gratuït a la Plaça 
Granollers o a la Plaça Espanya. 
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NADAL A BULEVARDS 2016
PARC INFANTIL

FIRAMAGIC
Demana el teu 2x1* 

als comerços de Mataró

www.bulevards.com /bulevardsdemataro /bulevardsmataro

Carpa de Nadal
carpa de 200 m2 

plena d’activitats gratuïtes

Sorteig d’una estada 
a Disneyland Paris 

Per a 4 persones./ 2 nits*

* Val de 2 x 1 de Firamagic vàlid només de dll. a dv. no festius i 
segons criteri del comerç. * Estada de 2 nits i entrades a 
Disneyland Paris per a 2 adults i 2 nens. Valorat en 1.000 €. 
Desplaçament no inclòs.

Bulevards de Mataró.
Entitat patrocinadora de la PISTA DE GEL.

Col·laboradors:

Adherits a:

Amb el suport de:Organitza:

Comerços plens 
d’il·lusions

Comerços plens Comerços plens Comerços plens Comerços plens 

Lloc: Parc Central (Passarel·la firal)
Dates:  Des del 2/12/2016 
 fins al 8/01/2017

Horari:  Dies laborables: 17 a 20.00 h 
 Dies festius: 11.30 a 14.00 h  
 i de 17.00 a 21 h
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

F
ins ara els Tions de Nadal han aparegut a les 
cases de formes molt diverses: truquen a la 
porta de casa o una nit apareixen màgicament 

al balcó, però segurament la més autèntica de les 
formes d’acollir un bon Tió és anant a buscar-lo allà 
d’on prové: al bosc. Amb Caçations aquesta activi-
tat es posa a l’abast de totes les famílies, i no no-
més d’aquelles que ja visquin en entorns rurals. És, 
a més, una molt bona excusa per anar a descobrir i 
gaudir dels espais naturals que tenim a Catalunya. 

Per tot això, des que el 2014 es va crear l’activitat 
Caçations, l’acollida per part de les famílies ha es-
tat entusiasta: “L’emoció que hem viscut buscant 
i trobant el tió al bosc ha estat com la de la nit de 
Reis i veure la cara de la meva fi lla en trobar-lo no 

Cada cop més Caçations
La tradició d'anar a buscar el Tió creix

Amb l’organització per tercer any del Caçations, 
anar a buscar el Tió de Nadal al bosc s’està con-
vertint en una nova tradició entre les famílies 
catalanes: Tions de Nadal s’amaguen a dife-
rents boscos de Catalunya perquè les famílies 
els vagin a buscar amb l’ajuda d’un mapa i les 
coordenades GPS al mòbil. 

Per gaudir d’aquesta màgica 
activitat només cal fer la 
reserva a www.caçations.cat 
escollint el lloc i dia en què 
t'emportes també una 
experiència que grans i petits 
recordaran sempre: trobar el Tió 
de Nadal amagat al bosc.

ha tingut preu!” ens explica una de les mares que ja 
ha gaudit de l’experiència. I és que amb el Caçations, 
el Tió fi ns i tot porta una nota personalitzada pels 
infants, tot plegat molt màgic.

Aquest any Caçations s'organitza a nou llocs dife-
rents de Catalunya: Montserrat, Rupit, El Montnegre-
Corredor, la Baronia d’Escornalbou (a Tarragona), el 
Bages, el Penedès, Riudarenes i Vallirana. Al darrere 
hi ha una xarxa de col·laboradors formada per entitats 
socials, empreses locals i institucions com el Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, les Diputacions de 
Barcelona i Tarragona i els Ajuntaments. Hi ha doncs 
un triple benefi ci: les famílies viuen una experiència 
inoblidable, es promou l'ocupació local en entorns 
rurals i dóna a conèixer els valors naturals del nos-
tre país.
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