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Lomana i Francisca, la gerent de Top Queens Mataró

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

T
op Queens va obrir al Carrer de Barcelona amb 
la televisiva Carmen Lomana com a mestra de 
cerimònies en un acte d'inauguració molt con-

corregut. Hi havia molta expectació per conèixer les 
propostes de la franquícia capdavantera al mercat 
de la moda «nice price» i per saludar a una celebri-
tat com Lomana, exconcursant de Supervivientes, 
habitual a la televisió i personatge amb milers de 
seguidors a les xarxes socials. Lomana va repartir 
somriures i es va deixar fotografi ar per tots els fans. 
Carmen Lomana és una dona molt interessada en la 
roba, que apadrina la línia de Top Queen de "gran 
qualitat a bon preu".

I és que Top Queen ofereix articles destinats a la 
dona i a un preu únic de 25 euros. Són peces, doncs, 
a l'abast de tothom inspirades en les primeres mar-
ques internacionals, de primera qualitat i disseny. 
Ara aterren al centre de Mataró on suposen una 
revelació al carrer més comercial. El grup està en 
expansió, multiplicant la seva presència en el terri-
tori de l'Estat Espanyol.

Carmen Lomana triomfa
En la presentació de la nova botiga Top Queens

El carrer de Barcelona es va omplir de gom a 
gom divendres passat, dia 9, en la inaguració 
de la nova botiga Top Queens. La raó principal 
era la presència de la conegudíssima Carmen 
Lomana, que va repartir simpatia per a tots els 
curiosos que s'hi van voler apropar.

Totes les peces de 
Top Queens valen a un 
preu únic de 25 euros
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U
na de les grans preocupacions dels pares 
quan s’acosten dies de festa és la d’organitzar 
en quines activitats apunten els seus fi lls. Al 

centre de Mataró això està solucionat perquè Casal 
de Vacances coordina casals per a nens i nenes de 3 
a 12 anys cada vegada que els nens tenen vacances 
en el període escolar.

Per Nadal hi tornen, i ho fan al Pati de la Residència 
de Sant Josep de Mataró com en cada ocasió. El Casal 
de Nadal, organitzat pels Pessebristes de Mataró i 
amb el suport de l’Ajuntament de Mataró,  l’escola 
de música 3et, la Vella Verda i l'AMPA de l'Escola 
Angeleta Ferrer, està obert a tothom i encara té 
places lliures.

Casal de circ

Aquesta edició del casal es dedicarà al món 
del circ, ja que l'espai del Pati de la Residència 
Sant Josep es comparteix aquests dies de 
Nadal amb la companyia guanyadora del 
Premi Nacional de Cultura 2016, Los Galindos. 

D'aquesta manera, tots els nens i nenes del ca-
sal s'endinsaran en el món de l'espectacle, les 
acrobàcies, la música i la màgia conjuntament 
amb moltes altres activitats i dinàmiques pen-
sades exclusivament per a ells.

Casal de vacances i de circ
Al pati de la residència de Sant Josep
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
a tradició de fer cagar el tió és, majoritàriament, 
un d'aquells rituals que es viu de portes endins 
de cada casa, amb la família. A Mataró, però, 

també hi ha lloc per a altres exemples de la tradició 
i la Unió de Botiguers ha convertit en una cita clàssi-
ca dels dies abans de Nadal, fer cagar el Tió i fer-ho 
en pro de la solidaritat. Als establiments de la UBM 
reparteixen vals per participar en aquesta activitat.

Dijous que ve, dia 22, a partir de les 18h es farà cagar 
el Tió per a tots els nens i nenes que ho vulguin. El 
funcionament és molt senzill. El Tió caga regals de les 
botigues però necessita menjar per poder completar 
la seva acció. El Tió Solidari de Mataró funciona de 
manera que per participar cal aportar aliments que 
es recullen a benefi ci de Càritas Interparroquial de 
Mataró. Es demanen, majoritàriament llet, llegums, 
conserves de peix i oli. Tots els infants que aportin 
algun d'aquests aliments podran fer cagar el Tió, 
palplantat al mig de La Riera. 

Dijous que ve, Tió Solidari
La Plaça Gran convida demà a escudella

S'ha convertit en un d'aquells actes clàssics del 
Nadal a Mataró. A La Riera, a l'alçada de l'antic 
Xurrero, dijous vinent, dia 22, es farà cagar el 
Tió Gegant que la Unió de Botiguers de Mataró 
dóna, a més de tenir un rerefons solidari. 

Tots els nens s'enduran 
obsequis bescanviant els vals 
dels establiments i portant 
aliments pel Tió, 
a benefi ci de Càritas
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També organitzada per la 
Unió de Botiguers i com a 
preludi, aquest dissabte es 
farà el tradicional tastet d'Es-
cudella de Nadal a la Plaça 
Gran. Es començarà a pre-
parar a les 10 h del matí i a 
partir de les 12 h ja es podrà 
degustar entre tots aquells 
que hagin comprat als esta-
bliments de la UBM.

D'aquesta manera els que 
vagin pel centre comprant 
podran mirar d'esquivar el 
fred degustant escudella de 
Nadal, elaborada seguint els 
cànons en el que no deixa de 
ser una manera de fer ambi-
ent abans que els àpats co-
piosos arribin del tot.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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L
'associació d'idees entre Nadal i circ a Mataró 
es multiplica i també una de les companyies de 
l'espai Cronopis dins de Can Fugarolas oferirà 

circ en les dates nadalenques. Serà la Companyia 
Zero que s'encarrega aquest Nadal de l'organitza-
ció del circ d'hivern a l'espai de circ de Mataró amb 
l'espectacle In(fi nit).

Barrejant circ, música i teatre, a Companyia Zero con-
viden els espectadors a entrar en el món dels somnis 
i els records d'uns personatges peculiars, que amb 
les seves inquietuds posen en equilibri i desequili-
bri situacions i realitats infi nites. Faran passis el 23 
i 30 de desembre a les 20.30 h i el 24 i 31 a les 12h.

Circ també a Can Fugarolas
L'espectacle (In)Finit, al taller cultural

El preu dels espectacles és de sis 
euros els adults i de 4 euros els 
nens de 3 a 14 anys

ESPECIAL NADAL 7,8,9,10.indd   4 14/12/16   17:27



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 de 9 a 13h i de 15 a 17h 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 recolzant 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.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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L
es nadales són la gran banda sonora de les 
festes. Es canten a les escoles, a les famílies, 
entre els amics o s'escolten en gravacions 

en quasi sempre la mateixa versió. Aquest dissab-
te pel centre, i com marca la tradició quan s'acosta 
Nadal, es podran sentir les melodies més populars 
d'aquestes dates tocades en gralla, fl abiol o cobla 
de ministrils. I és que els músics que normalment 
acompanyen les momerotes o els gegants ara to-
quen els clàssics de l'època.

Dissabte de nadales al Centre
Els músics de les comparses, al carrer

Finalitzaran tots junts a la 
plaça de Santa Anna, després 
de recórrer places i carrers
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E 
stimats Reis Mags, vull una bicicleta" és una  de 
les frases més repetides al llarg de la història 
de les cartes als Reis. Doncs els Reis Mags, si 

han de comprar a Mataró, segurament optaran per 
Onveló, el punt de trobada dels amants de la bici-
cleta a Mataró. A la Ronda Barceló trobem les seves 
instal·lacions, amb àmplia exposició on trobem tota 
la gamma possible de bicicletes i productes relacio-
nats amb el món del ciclisme, des d'aquesta prime-
ra bici que els nens demanen als Reis als models 
de màxim nivell de competició, sigui en carretera, 
muntanya o triatló.

El punt de trobada dels amants 
de la bicicleta a Mataró
A Onveló s'hi troba tota la gamma i el millor servei

Onveló és més que una botiga. És també taller, punt 
d'assessorament i trobada i la matriu d'un club d'amics 
que competeixen en competicions i marxes ciclotu-
ristes i de competició durant el calendari ciclista. 
Un club amistós amb carreres al llarg del calendari, 
ideal per als practicants experimentats.

Es pot confi ar en Onveló per a tots els serveis relaci-
onats amb la bici. Fan venda, post-venda, reparació, 
venen complements, recanvis, material i fi ns i tot 
ofereixen la possibilitat de fer un "fi ting", és a dir, un 
estudi biomecànic de cada usuari per tal d'optimitzar 
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Venen també els models 
elèctrics de marques de 
referència com Orbea i BH

les mides i posada a punt de la bicicleta per donar 
el màxim rendiment. Per això hi ha centenars de 
maresmencs que confi en a Onveló la seva millora i 
pràctica regular sobre les dues rodes. 

Primeres marques

Si ens fi xem en les marques, veiem que són punt de 
venda d'algunes de les més importants del mercat 
com és el cas d'Orbea, BH o Pinarello. Treballen amb 
aquests fabricants i ofereixen una àmplia gamma 
de producte, per a tots els nivells i butxaques. Sens 

dubte és una elecció segura de cara als millors regals 
d'aquestes festes. A Onveló el client és el més im-
portant, trobar exactament el que necessita i busca 
cada usuari i l'assessorament per part del personal 
de la botiga sempre està enfocat a satisfer cada cas 
i cada necessitat.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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Ludoteques, les còmplices
Tres espais d'UBM, ideals per deixar-hi els fi lls

Una de les operacions que les mares i pares han 
de fer amb més prevenció és la d'ajudar al Pare 
Noël, al Tió o fi ns i tot a Ses Majestats els Reis 
d'Orient a l'hora de fer les compres necessàri-
es per les festes i les seves ocasions especials. 
Com combinar-ho amb estar amb els fi lls? Doncs 
amb les ludoteques de còmplices. 

U
na de les novetats d'aquesta campanya de 
Nadal a Mataró, orquestrada per la Unió de 
Botiguers, són els tres espais per a jocs, ta-

llers i contes per a nens i nenes. Del 23 de desembre 
al 8 de gener –excepte Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any 
i Reis–, de les 10.30 h a les 13.30 h i de les 17.30 h a 
les 20.30 h, els espais Cut & Fun del c/Sant Cugat, 
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Aquest dissabte 
també és el darrer 
que les compres 
al Centre tindran 
l'acompanyament 
esporàdic de 
'Las Divinas'. I és 
que aquest trio 
d'intèrprets feme-
nines tornarà a 
amenitzar les com-
pres per carrers i 
places, donant un 
aire especial al 
dissabte. 

Apren.cat del Camí Ral i Kangurs 
al c/Jaume Isern estaran oberts 
per oferir activitats per a la cana-
lla mentre els pares fan les seves 
compres. 

D'aquesta manera, podem confi ar 
els nostres fi lls a espais amb dina-
mització i activitats perquè s'ho 
passin d'allò més bé mentre aca-
bem de donar una ullada o buscar 
regals per qui sigui de la família. 
Les ludoteques i espais especials 
per a criatures són, doncs, els grans 
còmplices de les compres neces-
sàries. Aquests espais són l'aposta 
d'UBM per dinamitzar les compres 
juntament amb les actuacions en 
directe de Las Divinas. 

Tiquets als establiments

Les famílies tindran tiquets per 
a una hora a cadascun d'aquests 
espais comprant a les botigues 
associades, i a partir d'aquesta pri-
mera hora el servei tindrà un cost 
de cinc euros l'hora. Pel President 
d'UBM Jordi Novo "són tres espais 
que comprenen tot el centre i fa-
cilitaran a les famílies de conciliar 
fi lls i compres".

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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C
oncretament, el 20,9% dels catalans enquestats 
comptarà amb un pressupost major que l'any 
passat per a les compres de nadal d'aquest 

any, 3 punts percentuals per sobre de la mitjana de 
la resta d'espanyols. La majoria de catalans expli-
carà a priori amb el mateix disponible que en 2015, 
així ho declara el 59,7% dels enquestats, enfront del 
55,8% de la mitjana nacional. Cal assenyalar que 
el percentatge d'aquells que declara comptar amb 
menys pressupost que l'any anterior és bastant infe-
rior a Catalunya (19,4% vs 26,4% mitjana Espanya). 
Són les dades de l'estudi Cetelem.

El més buscat

Quant a les preferències de productes amb més in-
tenció de compra per a aquest nadal és el mateix en 
el cas de Catalunya i la mitjana d'Espanya, encara 
que amb mínimes diferències en els percentatges. 
Els catalans mostren les seves majors intencions de 
compra en roba, perfums, calçat, joguines i llibres. 

Ens gastarem 79 euros més
La mitjana catalana està per sobre l'espanyola

Els consumidors de Catalunya mostren una in-
tenció de despesa de 529€ per a les seves com-
pres de Nadal d'aquest any, la qual cosa suposa 
79 euros més que el declarat per la mitjana de 
la resta d'espanyols (450 euros),

El 20,9 per cent dels catalans 
comptarà amb un pressupost 
més alt que l'any passat
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Els catalans tenen més 
intenció de compra, respecte de 
la resta de l'Estat, en salut i 
bellesa, oci, portàtils i viatges

Quant a la resta de productes, assenyalar que els 
catalans destaquen per sobre de la mitjana en les 
intencions de compra mostrades en tractaments 
de salut i bellesa, oci (entrades…), portàtil i viatges.

Les conclusions de l'Observatori Cetelem s'han ob-
tingut a partir de la realització d'una enquesta on-
line, realitzada per l'empresa Investmarket, en un 
univers de població major de 18 anys, i una grandària 
de mostra de 1.000 enquestes. Cetelem, Grup BNP 
Paribas, és especialista en crèdit al consum, préstecs 
personals i gestió de targetes i és un referent d'in-
formació i anàlisi del seu mercat gràcies a l'estudi 
L'Observatori Cetelem.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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E
l Tot Mataró et porta a Firamàgic, la fi ra de 
màgia i il·lusió del nou Parc Central organit-
zada per Bulevards de Mataró. Ja es poden 

recollir. a les ofi cines del Tot Mataró, els vals 2x1, 

2x1 a Firamàgic per tothom
El Tot Mataró et porta al parc infantil de Nadal

vàlids de dilluns a divendres no festius, per gaudir 
del Parc Infantil. La pista de gel de Kinder, patroci-
nada en part per Bulevards de Mataró, presideix la 
Firamàgic d'aquestes festes de Nadal, que a més a 
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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.

més, ofereix un munt d'activitats i 
propostes per a petits i grans, per 
poder gaudir amb tota la família.

Recinte de la il·lusió

Al recinte fi ral hi ha fi ns a 14 atrac-
cions per als més menuts, així com 
una immensa carpa de Nadal, d'uns 
200 metres quadrats, on diària-
ment es faran activitats de tot 
tipus. Hi ha màgia, tallers de di-
buix, de pintura i animació i més 
de 15 animacions infantils gratuï-
tes. 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’arbre on tothom podrà escriure-
hi  els  seus  missatges  i  bons de-
sitjos per a l’any vinent. 

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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D
ijous que ve, dia 22, és per a la gran majoria, 
conegut com "el dia de la loteria". Ja fa anys 
que se celebra el sorteig de la rifa extraor-

dinària de Nadal, a Madrid en el que és el sorteig 
més esperat de tot l'any organitzat per Loterías del 
Estado. Tota la parafernàlia de cada any, inclosos els 
nens de San Ildefonso amb la seva cantarella, estaran 
preparats per a un sorteig que supera les tres hores 
de durada i que, no obstant això, és un espectacle 
seguit per televisions i ràdios.

Es calcula que la mitjana espanyola se situa sobre els 
80 euros per persona en loteria de Nadal i, de fet, el 
sorteig del "Gordo", el nom amb el qual es coneix el 
primer premi, és una convenció social. Nombroses 
entitats i grups fan participacions que aquests dies 
s'afanyen a compartir de manera que la rifa és el re-
clam amb el qual moltes associacions recapten més 
fons. AMPES d'escoles, clubs esportius, associacions 
culturals o germandats de Setmana Santa, per posar 
alguns exemples, juguen a un número de Nadal i la 

Últims dies per comprar loteria
El 22 de desembre, com és tradicional, el sorteig

El 20,9 per cent dels catalans 
comptarà amb un pressupost 
major que l'any passat
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Hi ha més 
probabilitat que 
et toqui la 
Grossa que no la 
Rifa de Nadal

gent vol col·laborar i treure'n un 
pessic, en cas que toqui. També 
molts bars juguen a un número 
amb la seva clientela.

I després, la Grossa

Després del de Nadal, cal pensar en 
la Grossa. El sorteig de La Grossa 
de Cap d'Any se celebrarà el 31 de 
desembre al migdia. I com ja és tra-
dició, transformarà en solidaritat 
els seus benefi cis. De fet, des del 
primer sorteig celebrat el 2013, 
La Grossa ha destinat 20 milions 
d'euros a projectes socials arreu 
de Catalunya.

La Grossa de Cap d'Any 2016 ha 
posat a la venda 34 milions, dels 
quals 32 es distribueixen en paper 
i els altres 2 restants, a través dels 
terminals dels punts de venda i 
Internet. Com en l'edició anterior, 
enguany també es jugaran 80.000 
números; és a dir, que hi haurà més 
probabilitats que toqui La Grossa 
respecte a la Rifa de Nadal.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

#GentGraupera
"Persones amb elevat grau de 
despreocupació de la seva calefacció 
i aigua calenta, provocada per un 
excel·lent servei de manteniment"

Desplaçament en 
menys de 24 hores.

Hores tècnic 
il·limitades incloses
en el contracte.

Recanvis originals

Més de 40 anys al teu servei

PARC INFANTIL
FIRAMAGIC

Demana el teu 2x1* 
als comerços de Mataró

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.
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

G
uillem Vila, del Col·legi Maristes Valldemia, és 
el guanyador del concurs convocat entre les 
escoles de Mataró per decidir quina imatge 

il·lustrarà la nadala institucional de l’Ajuntament, 
que s’envia en format electrònic. És la primera edi-
ció del concurs, que enguany ha tingut com a tema 
la sostenibilitat.

El concurs està organitzat pel Servei de Desen-
volupament Sostenible amb la col·laboració de la 
Direcció d’Ensenyament, i s’ha adreçat als alumnes 
de 3r i 4t de primària dels centres educatius de 
Mataró. Quatre escoles han participat en la inicia-
tiva: Escola Josep Montserrat, Escola GEM, Col·legi 

La nadala sostenible
Un alumne de Valldemia guanya el Concurs

Maristes Valldemia i Escola Divina Providència. No 
hi podia faltar l'Arbre dels Desitjos, una estructura 
amb forma d’arbre on tothom podrà  escriure-hi  els  
seus  missatges  i  bons desitjos per a l’any vinent. 

També han rebut premi, en concret una joguina 
educativa, el segon i tercer classifi cats. El segon 
classifi cat ha estat un treball cooperatiu de l’Escola 
GEM que porta per títol “L’arbre del reciclatge” fet 
pels alumnes de 4t curs Marc Serra, Adam Bensaid, 
Oier Herranz, Pol Costa i Martí Rodríguez. El tercer 
classifi cat ha estat el treball “Els Reis del Reciclatge”, 
de Sira Xalabardé, també de 4t curs del Col·legi 
Maristes Valldemia.
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E 
l passat dissabte 10 de desembre va tenir lloc 
la presentació del torró d’en Santi 2016 a l’es-
pai gastronòmic “La Graneria”, al número 2 

de la Plaça Gran de Mataró. Es tracta del cinquè any 
consecutiu en que Nougat i fundació col·laboren en 
aquesta iniciativa solidària que té com a voluntat 
contribuir a la difusió de la fi gura d’en Santi i als va-
lors que aquesta representa a nivell d’integració de 

El torró d'en Santi triomfa
Èxit de Nougat i la Fundació Maresme

les persones amb discapacitat intel·lectual.

Amb motiu de la presentació, la pastisseria va or-
ganitzar una activitat que va constar d’un taller de 
xocolata en el que tant usuaris de la Fundació El 
Maresme com alguns nens que s’hi van apuntar des 
de fora, van poder passar una bona estona decorant 
i pintant fi gures de nadal de xocolata.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

E 
l dimarts 20 de desembre, de 10.00 h a 22.00 
h, se celebra al Foment Mataroní, la Marató 
de Donació de Sang a Mataró. La campanya, 

organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), comp-
ta amb la implicació de l’Ajuntament de Mataró, 

Solidaritat sanguínia 
abans de començar les festes
L'objectiu: 400 donants al Foment el dimarts 20

l’Associació de Donants de Sang del Maresme, la 
Creu Roja Mataró i el Foment Mataroní. 

Aquest és l'onzena edició de la Marató de donació 
de sang Mataró i es pretén mantenir l’objectiu de 
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La marató de sang també 
s'adhereix a una altra causa 
solidària i nadalenca com és la 
recollida de joguines pels 1.000 
infants sense recursos de la co-
marca del Maresme.

Qui vulgui col·laborar podrà 
donar joguines el mateix 
dimarts dia 20 al Foment 
Mataroní

convertir la donació de sang en una gran jornada 
festiva. Per això hi participen moltes entitats, empre-
ses i institucions de la ciutat, que ajuden fent difusió 
als seus socis, amics i clients. Alguns exemples són 
el Foment Mataroní, el Mercat de la Plaça de Cuba, 
la Unió de Botiguers de Mataró, Eurofi tnes, mitjans 
de comunicació i els centres educatius.

"La sort de donar sang"

Donar sang és sinònim de salut, per això ser donant 
és una sort. Com també és una sort per als qui neces-
siten sang que hi hagi milers de persones que cada 
any en donen. Aquest eslògan ha estat el que s’ha 
utilitzat durant tot aquest any 2016 per a les més de 
cinquanta maratons de donació de sang que s’han 
fet per tota Catalunya.

Objectiu: 400 donacions i nous donants

L’objectiu de la campanya d’enguany torna a ser el 
de superar la xifra de les 400 donacions de sang, i 
així assolir el rècord de participació en un sol dia a 
Mataró, posicionant la ciutat entre els municipis més 
participatius de tot Catalunya. En l’anterior Marató, 
l’any passat, vam estar molt a prop d’assolir la xifra, 
ja que es va aconseguir una participació de 368 per-
sones. Ressaltar la importància d’aconseguir nous 
donants. Que totes aquelles persones que encara no 
han donat mai sang, trobin amb la Marató, l’oportu-
nitat per fer-ho.

BST és l’empresa pública responsable de submi-
nistrar sang sufi cient i de qualitat per atendre 
totes les necessitats dels malalts de Catalunya. 
Per poder disposar de la sang necessària, el BST 
organitza campanyes de donació de sang per 
tot el territori. Cada setmana, organitza una 
mitjana de 60 campanyes de donació. A més, 
disposa de centres de donació en els principals 
hospitals del país. 

Jugar també és un dret

Creu Roja necessita recollir joguines per repartir a 
més de 1.000 infants sense recursos de les comar-
ques del Maresme. La recollida ja ha començat i se'n 
poden donar fi ns a fi nals de mes a totes les seus de 
l'entitat. La Marató es vol solidaritzar amb aquest 
acte i un dels punts de recollida, a més a més de les 
seus de Creu Roja, serà, durant tota la jornada en 
el mateix Foment Mataroní.

núm. 1750 del16 al 22 de desembre de 2016
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