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Especial 
Nadal

 Les festes esclaten de cop. Com bé 
tothom deuria fixar-se en entomar 
un calendari d'aquest 2017, el Nadal 
ens dibuixa un llarg període festiu que 
arranca aquest divendres 22 –sort a la 
loteria!– i que s'allarga fins dimarts, dia 
de Sant Esteve. Cinc dies enllaçats per 
celebrar que ja és Nadal. 
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Nadal a Mataró

www.visitmataro.cat  ·  #nadalmataro

Als mercats municipals
hi trobaràs els secrets
de la teva cuina



Viu avui, és més tard del que et penses.
(proverbi xinès)

Bones Festes i els nostres millors 
desitjos per al proper any 2018

Carrer del Parc, 46 Baix - 08302 MATARÓ
Tel. 93 757 17 39 - Fax 93 757 78 58
E-mail: feliu@assegurancesfeliu.cat
www.assegurancesfeliu.cat
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L
a perspectiva d'una taula generosa de Nadal, 
parada elegantment per a l'ocasió, amb un 
suculent plat d'escudella ens saluda des de la 

portada d'aquest Tot Mataró remetent-nos al moment 
en què, amb la gent estimada a taula, comencem un 
dels àpats tradicionals d'aquestes dates. És una ma-
nera que, en certa manera, aquest Tot que surt quan 
l'esclat festiu és ben a la vora, esdevingui un element 
tradicional més, una estampa el màxim de comuna, 
com és la d'aquest plat a punt per iniciar el dinar.

Com cada any fem per aquestes dates, des del Tot 
Mataró volem desitjar a tota la nostra ciutat i comar-
ca un molt bon Nadal. Ho fem amb el cor a la mà i 
amb el convenciment que, en aquests dies especials, 
és bo de remetre'ns a la versió essencial de l'esperit 
nadalenc per quelcom tan simple com desitjar-nos 
bones festes, bona sort i sobretot salut.

Pel Tot, però, aquest també és un número especial, 
ja que la revista que ara teniu a les mans és la que 
fa 1.800. Això vol dir que fa 1.800 setmanes que la 
ciutat i la revista mantenen el seu vincle, la seva cita. 

Des d'una perspectiva com aquesta, al costat del 
desig nadalenc, ens pertoca donar les gràcies. Als 
mataronins i maresmencs que ens llegiu, que ens 
busqueu, que ens critiqueu, que us sentiu aquest 
mitjà vostre. Als anunciants i clients, per una con-
fiança perllongada 1.800 vegades. A les entitats, el 
teixit empresarial i social, clubs, col·lectius i persones 
anònimes. A treballadors, familiars i amics. A tota la 
ciutat, per la que som part de la família.

De part de l'equip del Tot Mataró gràcies per aques-
tes 1.800 vegades i per totes les que han de venir.

1.800 gràcies i, és clar: Bon Nadal!

1.800 gràcies  
per Nadal
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 Nadal a Mataró  

L
a Unió de Botiguers de Mataró (UBM) organitza 
de nou una tarda d'actuacions musicals itine-
rants amb Rat Pack el dissabte 23 de desembre 

entre les 17.30h i les 20.30h. La formació ofereix un 
tribut a tres dels grans: Frank Sinatra, Dean Martin 
i Sammy Davis Jr. 

Els seus tres músics recorreran els carrers comercials 
del centre amb temes dels anys 50 i 60 i de l'època 
daurada de Hollywood amb un toc d’humor i un es-
pectacle únic al sud d’Europa. L'itinerari proposat 
començarà a la plaça de Cuba, passant pel carrer 
Sant Benet, la plaça de les Tereses, el carrer Santa 
Teresa i el carrer Sant Josep.

Amenitzar les compres nadalenques

Les actuacions itinerants de Rat Pack s'emmarquen 
dins l'aposta de la UBM de dinamitzar els eixos co-
mercials més importants amb motiu del Nadal. Res 
millor per amenitzar el passeig i la compra que un 
grup d'aquesta qualitat.

Música dels 50 i els 60 al carrer
Rat Pack oferirà actuacions itinerants dissabte

L'actuació itinerant recorrerà 
els carrers més comercials i 
acabarà a la Plaça Santa Anna
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 Nadal a Mataró 

A
quest dissabte a la tarda, pels carrers del 
Centre de Mataró, se sentiran unes nadales 
diferents. No serà el fi l musical de gust dub-

tós que posen algunes botigues, sinó els músics de 
diferents colles de cultura popular de la ciutat que 
ja fa uns anys que han agafat com a tradició pel 
dissabte més proper al 25 de desembre d'amenit-
zar la tarda interpretant les cançons nadalenques 
més conegudes.

Així, les cançons que totes plegades acostumem a 
cantar o escoltar amb ximbomba, guitarra, teclat o  
tamborino agafaran el vigor de la gralla, el refi lar 
dels fl abiols o el compàs del tabal. Serà una manera 
diferent que, quan ja fosquegi i els llums siguin pro-
tagonistes, l'ambient nadalenc s'apoderi del tot dels 
principals carrers comercials del Centre. 

Hi intervindran els grallers de la Momeroteta i la 
Momerota, els músics dels Cavallets, Els Garrofers, 
els fl abiolaires del Camí del Mig i els grallers de la 
colla gegantera d'Iluro.

Nadales amb un so diferent
Músics de comparses toquen dissabte pel carrer

El fi nal de les nadales amb 
instruments tradicionals serà 
a la Plaça de Santa Anna
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 Nadal a Mataró  

D
inosaurs Tour visita Mataró, una gran exposi-
ció de dinosaures composta per una vintena 
de peces inèdites a mida real. L'exposició es 

podrà veure des del 23 de desembre al 7 de gener a 
l'Espai Firal del Parc Central de Mataró i compta amb 
alguns dinosaures animatrònics que simularan els 
comportaments d'aquests grans animals prehistòrics. 

Dinosaures a Mataró
Una vintena de peces a mida real al Parc Central 
des del 23 de desembre al 7 de gener

Es podrà visitar de dilluns a divendres de 17h a 21h 
i els caps de setmana d'11h a 14h i de 17h a 21h, a un 
preu de 7 euros per persona.

Es tracta de l'exposició itinerant més gran de dino-
saures animatrònics, la qual ocuparà més de 2.000 
metres quadrats d'espai a Mataró. Aquesta mostra 
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El Tot sorteja dues entrades 
dobles per Dinosaurs Tour 
a través de la nostra pàgina 
www.facebook.com/totmataro

ha recorregut Europa i s'ha pogut visitar fi ns ara a 
ciutats d'Alemanya, Itàlia, Noruega, França i d'altres 
països. S'hi poden veure Triceratops, Tiranosaures, 
Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaures, 
Espinosaure, Diplodocus i el famós Tiranosaure Rex 
a mida real, entre altres reproduccions. També s'han 
proposat fer projeccions didàctiques sobre els hàbits  
de vida d'aquests animals prehistòrics per ajudar a 
conèixer i comprendre amb exactitud com vivien els 
dinosaures durant aquella època.

Una mostra didàctica

L'espai ofereix entreteniment i diversió pels més pe-
tits, combinat amb un factor pedagògic de pes que 

busca que els assistents aprenguin mentre coneixen 
els grans dinosaures. L'exposició aposta per recrear 
l'hàbitat en què podien viure, amb vegetació i esce-
nografi a pròpia dissenyada a partir de la informació 
d'estudis científi cs sobre les característiques del 
planeta en aquella època. La mostra també compta 
amb panells informatius i descriptius amb detalls 
científi cs sobre les eres geològiques, teories sobre 
l'extinció de dinosaures i dades sobre la recuperació 
de restes fòssils.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró  

U
na nova edició del Tió Gegant Solidari arriba 
aquest divendres 22 de desembre entre les 18h 
i les 21h. Tota la canalla que s'hi acosti i porti 

menjar per la recollida d'aliments solidària de Càritas, 
podrà rebre un regal del Tió Organitzat per la Unió de 
Botiguers de Mataró (UBM), l'esdeveniment proposa 
una tarda familiar especial per començar les festes 
amb bon peu on també es podrà gaudir d'animació 
infantil, a la Riera, a l'altura del Carrer Argentona.

Per a participar-hi es poden aconseguir els vals 
comprant als establiments de l'UBM. La recollida 
d'aliments solidària espera reunir llet, llegums, con-
serves de peix i oli. L'activitat està patrocinada per 
la Clínica Issa i els infants que hi participin rebran 
obsequis aportats pels establiments associats a la 
UBM: Affl elou Mataró, Alemany, United Colors of 
Bennetton, El Món de l’Esquitx, Eurofi tness, Global 
English, La Mallorquina, Lola Perruquers, Moldumat, 
Mr Usby, Nautalia, Nuanju, Pell Tolrà, Perruqueria 
Joaquim, Pinmat, Ponys Sabateries, Veritas, Vigna.

Tió gegant i solidari
Avui divendres, a fer cagar el Tió Gegant de l'UBM

El Tió cagarà per a tothom 
aquest divendres, a les 18h, 
al Xurrero, La Riera
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L
'objectiu és trobar un moment de refl exió en-
mig de “la bogeria perquè per Nadal tots anem 
ràpid i cal trobar-hi el seu sentit”, explica una 

de les impulsores, Maria Coll. El Nadal s’associa a 
compres frenètiques, soroll, música,... “la festa so-
vint se’ns menja”, diu Coll que assegura que això es 
pot pal·liar amb “tan sols 10 minuts de pausa a la 
Plaça de Santa Anna”.

Durant els deu minuts  “tothom pot refl exionar amb 
el que vulgui, són deu minuts per aturar-se abans de 
festes i pensar en el sentit de les festes de Nadal, si 
un hi pensa religiosament, és lliure de fer-ho, si un 
altre pensa en l’organització d’aquests dies, també”, 
assegura Coll.

Mataró pionera

Escoltar el Nadal” va ser una iniciativa pionera a 
Catalunya. Ara, hi ha més indrets que la tiren endavant, 
com el cas del barri de Sant Andreu de Barcelona. 
A Mataró la iniciativa l'organitzen Revista Valors, 
Acció Catòlica Obrera, Justícia i Pau del Maresme, 
la Fundació Carta de Pau i el Grup Tercer Món de 
Mataró) i ara ja aplega a desenes i desenes de per-
sones cada 24 de desembre a les 19h.

Silenci per escoltar el Nadal
Deu minuts de recolliment el 24 a Santa Anna

Aquest Nadal arriba una nova edició d’un dels 
actes que fa disset anys que se celebra a la ciu-
tat: “Escoltar el Nadal”. La iniciativa, impulsada 
per un grup de mataronins a títol individual l’any 
2000, ha anat creixent de participants

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró

B
IKS és el nom de la proposta escènica que la 
companyia CIRK' CRASH estrenarà el pròxim 
23 de desembre a Can Fugarolas. Es tracta 

d'un espectacle de circ nadalenc que comptarà amb 
quatre personatges, amb les mentalitats més retor-
çades, encarnats per Lucas Cantero, Yves Chevallier, 
Pol Jubany i Pol Casademunt. 

Les diverses maneres de fer d'aquests personatges 
es veuran condicionades per la presència del públic, 
l'ambient decadent però cuidat i la necessitat que 
senten de donar valor a tot allò que ja fa temps va 
tenir el seu moment. Els adults poden assistir-hi a un 
preu de 6 euros i els nens i socis a 4 euros.

Deu dies d'espectacle

El muntatge de circ es podrà veure al llarg de les 
festes els següents dies: el 23 i 24 de desembre a 
les 17h; el 26, 27 i 28 de desembre a les 20.30h; el 
dia 31 a les 12h del migdia; els dies 2, 3 i 4 de gener 
a les 20.30h; i, per últim, el 5 de gener a les 12h.

Sota la direcció de Loco Brusca, amb un disseny de 
llums de Carlos Ferrer i el disseny de vestuari a càr-
rec de Luna Brusca, BRIKS oferirà una bona estona 
per a grans i petits.

El circ més artístic
CIRK' CRASH presenta  BRIKS a Can Fugarolas
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 Nadal a Mataró  

E
l concert de Nadal d'enguany de la Big Band 
Jazz Maresme va fi ns als orígens de la música 
negra per oferir un espectacle ple d'energia 

musical. Per fer-ho, comptaran amb dos joves valors 
del blues i el soul: Víctor Puertas i Tòfol Martínez. 

Blues i soul de primera
La Big Band Jazz Maresme s'acompanya al 
Monumental de Víctor Puertas i Tòfol Martínez 

L'Associació Jazz Maresme i la Direcció de Cultura 
de l'Ajuntament de Mataró organitzen aquest recital 
que tindrà lloc al Teatre Monumental el pròxim dis-
sabte 23 de desembre a partir de les 21h. 
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 La cita de la Big Band Jazz 
Maresme amb el Nadal a 
Mataró és fi xa i l'al·licient 
és sempre els convidats que 
la fan excepcional

Les entrades es poden adquirir de manera anticipada 
per 14 euros i a les taquilles per 18 euros.

Com ja és tradició, la Big Band Jazz Maresme ofereix 
per aquestes dates un concert amb algun convidat 

especial. En aquest cas seran Víctor Puertas a l'har-
mònica, orgue i veu i Tòfol Martínez a la guitarra i 
veu els encarregats d'acompanyar la banda.

Dos grans artistes convidats

Victor Puertas ha compartit escenari amb músics 
de gran prestigi com Gary Primich, Mark Hummel, 
Jerry Portnoy, Joe Filisko, Eric Noden, entre molts 
altres. A més de realitzar concerts, també col·labora 
com a músic d'estudi en les bandes sonores de pel-
lícules. Per la seva banda, Tòfol Martínez mostra la 
seva passió pel blues i la música negra en general des 
que era un nen. Als quinze anys va muntar la seva 
primera banda de blues i des de llavors hi ha hagut 
molts festivals, discos, concerts i col·laboracions. 
Aquest màgic duet serà l'encarregat d'oferir una 
explosió de sons amb la Big Band Jazz Maresme en 
el concert de Nadal.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró

E
l jurat encarregat de decidir els premis ha estat 
format per treballadors de diferents centres 
del Consorci, els quals han premiat la creació 

artística, la caracterització personal, l'ambientació, 
l'ús d'elements reciclats i l'esforç en les obres. Un 
total de 18 equips han participat en aquesta segona 
edició del concurs.

El segon premi ha recaigut en el Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals, que ha recreat un pessebre vivent 
amb material reciclat, i el tercer en l'equip d'Admi-
nistració de l'antic Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, amb l'escenifi cació dels pastorets. El ju-
rat, format per treballadors de diferents centres del 
Consorci, ha lliurat els premis als guanyadors: tres 
cistelles amb productes nadalencs per compartir amb 
els companys de l'àrea guarnida. El jurat ha primat 
valorar la creació artística, la caracterització del per-
sonal, l'ambientació, l'ús d'elements reciclats, així 
com l'esforç i laboriositat en l'execució de les obres.

Divuit equips professionals

Aquest és el segon any que el Consorci promou la 
decoració dels espais de treball i atenció dels usuaris 
amb motius nadalencs i enguany ha comptat amb 
un total de divuit propostes. 

Ambient de Nadal a l'Hospital
'L'Orient Express' guanya el concurs de decoració

L'experiència de simular el viatge a Lapònia en 
l'Orient Express li ha valgut a l'Hospital de Dia 
de Salut Mental d'Adults el primer premi del 
concurs de decoració nadalenca del Consorci 
Sanitari del Maresme.
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 Nadal a Mataró  

E
nergia, reivindicació i bona música, aquesta és 
l'aposta de so de Partidaris, una formació mu-
sical composta per músics de primera que es 

proposen fer un gran concert a la Sala Clap. Després 
de quinze anys del primer Sant Esteve, Partidaris 

Cita al Clap per Sant Esteve
Partidaris celebra el seu quinzè aniversari amb 
un repertori renovat, reivindicatiu i compromès 

oferirà un repertori renovat amb una aposta ferma 
per la cançó reivindicativa, protesta, de compromís 
social i de llibertat. Amb versions d'autors tan co-
neguts com Lluís Llach, Aute, Ovidi Montllor, Pedro 
Guerra, Moustaki, Ismael Serrano o Raimon, Partidaris 
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La cita de Sant Esteve al Clap 
és fi xa a l'agenda dels Partidaris 
i del seu públic

visitarà de nou Mataró el dimarts 26 de desembre a 
les 20h del vespre. 

Les entrades es poden adquirir a 6 euros l'anticipa-
da, i 8 euros en taquilla.

La proximitat, el fort del grup

La proximitat del grup amb el públic busca que cada 
concert es converteixi en un moment irrepetible, el 
qual ofereix un directe sòlid que beu de l'essència 
de la música d'autor i la visió contemporània dels 
músics del grup. Música i lletres es troben unides 
per uns arranjaments i una instrumentació d'aire 
mediterrani, que confereix al conjunt un so íntim 
i acollidor. Cançons de sempre, transportades de 
forma valenta i sense nostàlgia al moment actual.

Sense cap mena de dubte, el contingut de les lle-
tres i dels cantautors traspuen la intencionalitat 
de Partidaris de reivindicar la cançó com a vehicle 
d'expressió social, de manera que presenten amb 
sonoritat vigent i adaptacions i noves harmonies 
cançons plenes de missatge que, algunes d'elles, 
van protagonitzar èpoques passades. Igualment, 
en el seu repertori, aprofi ten per repescar alguna 
cançó possiblement oblidada i fer-la del tot vigent. 

L'evolució de la formació

Durant aquests 15 anys de trajectò-
ria la composició del grup ha patit 
alguns canvis però els seus mem-
bres sempre han intentat conservar 
l'esquema i la idea original. Al llarg 
de la seva trajectòria, Partidaris 
ha autoeditat diversos treballs i 
enregistraments en directe. Entre 
els seus treballs destaquen el DVD 
'En directe al Clap' i 'Partidaris, 10 
anys', moment en el qual van ce-
lebrar la primera dècada del grup. 
Però millor que veure-ho enregis-
trat és gaudir de l'espectacle en 
directe. Per Sant Esteve, Partidaris 
al Clap. És cita fi xa.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró  

E
n català es coneix com a 'Nit de Nadal' la vi-
gília del 25 de desembre. La vetlla i la missa 
del gall, en sentit tradicional. Però no hi ha 

celebració típica per la que seria la nit del Dia de 
Nadal, la del 25, un moment en què l'esquema ritual 

Les corals, protagonistes
El Cor Madrigalista, a Sant Josep, i la Primavera 
per la Pau, davant l'Ajuntament, no fallaran 

de celebracions familiars acostuma a deixar buit 
després dels copiosos àpats i cites de la vigília i el 
mateix dinar. Molta gent aprofi ta per passejar i pair 
millor el que s'ha pres i possiblement vingui de gust 
una mica de música. Encara més si és amb format 
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La Primavera per la Pau 
canta nadales davant de 
l'Ajuntament, donant 
encanteri a La Riera

de cant coral, a càrrec de reputats conjunts corals 
de la ciutat i amb les nadales de vas comunicant. En 
pocs metres de distància i en diferent format, el 25 
al vespre a Mataró hi ha dos recitals corals a càr-
rec de la Primavera per la Pau i el Cor Madrigalista.

El Concert de Nadal és una de les cites anuals im-
prescindibles del Cor Madrigalista. Convoquen el seu 
públic, que els és fi del, dins de l'església de Sant Josep 
a les 21h i amb entrada gratuïta. Per aquest any els 
madrigalistes cantaran en primer lloc la cantata na-
dalenca 'Nit de Vetlla' i en la segona part faran una 
selecció de nadales amb la col·laboració de diferents 
amics del cor. És un dia habitual que antics cantaires 
se sumin a la formació per entonar més afi nades que 
de costum les cançons més populars nadalenques.

Cita davant l'Ajuntament

La cita de la Primavera per la Pau, a les 20h, és una 
mica més prosaica. Se citen davant l'Ajuntament, que 
s'omple com si fos una Dormida de Les Santes. Allà, 
al carrer, i amb àmplia requesta entre passejants en-
tonen nadales que rematen bucòlicament l'escena 
del dia de Nadal. Cançons amb sonoritat especial que 
són ben esperades pel mateix públic any rere any.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró

E
l dia 16 de desembre l'espai cultural La 
Destil·leria va inaugurar la mostra col·lectiva 
de Nadal d'enguany que compta amb les obres 

de més de 30 artistes de diferents disciplines. Sota 
el títol 'Tres-cents' l'exposició es podrà veure fi ns 
a l'11 de gener. Les obres d'art exposades es poden 
comprar a un preu de 300 euros.

En aquesta ocasió La Destil·leria ha apostat per obres 
d'escultura, joieria, pintura, ceràmica, il·lustració 
i d'altres disciplines d'artistes com, per exemple, 
Regina Puig, Joan Poch, Albert Alís, Carla Aledo, 
Iago Vilamanya, Josep Maria Codina, Perecoll, Sit 
Cantallops, Vanessa Linaris i molts d'altres. En de-
fi nitiva, es tracta d'un aparador d'art que creix any 
rere any amb peces úniques d'artistes del territori.

Mostra col·lectiva de Nadal
'Tres-cents' és l'exposició de festes a La Destil·leria

A la Destil·leria s'exposen obres 
de més de 30 artistes a la venda 
a un preu de 300 euros
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 Nadal a Mataró

E
l Mirinda es proposa celebrar el Nadal de la 
manera més festiva amb dos concerts festius 
amb música de primer nivell. El primer anirà 

a càrrec de Miquel Abras, un artista que interpreta-
rà en solitari amb la seva guitarra els clàssics més 

Bona música al Mirinda
Organitza dos concerts a càrrec del cantautor 
Miquel Abras i la New Orleans Christmas Party

nadalencs, i tindrà lloc el dissabte 23 de desembre a 
les 22h. La segona cita serà el dijous 28 de desem-
bre, en aquest cas amb la New Orleans Christmas 
Party. Una festa musical divertida per gaudir del 
jazz més nadalenc.  
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La sala de Can Xammar 
aposta per una programació 
de qualitat per aquestes festes

Els dos concerts nadalencs a la sala de concerts del 
Mirinda tenen el mateix preu de 10 euros.

Clàssics i un nou tema nadalenc d'Abras

Miquel Abras, cantautor de la bisbal d'Empordà, s'ha 
proposat omplir l'espai de música nadalenca amb els 
clàssics com Santa Nit, Les dotze van tocant, Quan 
somrius, El noi de la mare, És un desig i molts d'altres. 
A més, l'artista ha compost un tema especialment 
per aquestes dates, titulat L'Esperança és el regal. 

Jazz i nadales amb músics de primera

La New Orleans Christmas Party és una formació 
formada per cinc músics de primera: l'Ivó Oller a la 
trompeta, Pau Casares al clarinet, Lluís Murillas a la 
guitarra, Pep Rius al contrabaix i Oriol Gonzalez a la 
bateria. El quintet proposa un espectacle per digerir 
amb més alegria les dates amb Nadales d'aquí i d'al-
tres cultures, a més de temes del seu propi repertori. 
Descobreix el jazz més nadalenc en aquesta vesprada 
de New Orleans el pròxim 28 de desembre a la sala 
de Can Xammar, que obrirà òbviament també totes 
les nits de festa.

núm. 1800 del 22 al 29 de desembre de 2017
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 Nadal a Mataró  

P
au Riba + De Mortimers presenten Jisàs de 
Netzerit o Capítol Zero de la Guerra de les 
Galàxies, un concert transgressor, transga-

làctic i transvocàlic. L'espectacle està narrat amb el 
que la formació anomena 'Que-te-lé', un dialecte del 

Sàtira política i univers propi
Pau Riba + De Mortimers se citen al Clap el dia 
dels innocents i en el seu xou nadalenc anual 

català afectat per un desplaçament de les vocals un 
punt a la dreta. El grup oferirà l'espectacle a la Sala 
Clap el dijous 28 de desembre a les 21h a un preu de 
12 euros l'entrada anticipada i 15 euros en taquilla.
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La cita de Pau Riba amb Mataró 
per Nadal es remunta a fa 17 
anys i es va fer a Privat abans 
d'aterrar al Clap

2000 anys abans i després

L'espectacle proposa també una sàtira política a 
mig camí entre el monòleg i el show de pallassos, 
a més d'un divertit i innovador recital de nadales 

tradicionals. Com ja és d'esperar venint de Pau Riba 
i els seus companys, es tracta d'un espectacle dife-
rent en què, entre la vida de Jesús, ocorreguda ara fa 
2000 anys, i la de Jisàs, que succeirà d’aquí a 2000 
més, ironitza sobre els avatars i els protagonistes de 
la més rabiosa actualitat política i social.

L'episodi 017

El concert proposa un espectacle polític entorn 
l'emperador Meroenu Rejúo (Mariano Rajoy) i la 
seva portaveu davant l'èxit rotund del Rifi ríndam 
per la indipindinçoe que deien que no s'arribaria a 
celebrar. Sota el títol EPISODI 017 EL REFIRÍNDAM 
PER LA INDIPINDINÇOE, el xou abordarà també les 
vacil·lacions de l'alcaldessa Ede Colea (Ada Colau), 
les manifestacions multitudinàries, les peripècies 
transnacionals de les urnes vingudes de l’altre costat 
de la ciutat o les batusses de la súper policia estatal 
contra els mossos, entre altres.
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 Nadal a Mataró

A
vui us parlaré d'un regal que no costa di-
ners: el temps. Si en els dos post anteriors 
us he donat idees de regals dels que no ocu-

pen espai i no cal endreçar o dels de "tota la vida", 
però regalats amb seny, avui us voldria parlar d'un 
altre regal que podem fer aquests dies. És un regal 
que no costa diners, és fàcil de preparar i no cal 
embolicar-lo, però segur que tant els nostres fi lls 
com la gent que estimeu us l'agrairan molt. Regala 
TEMPS!! Quantes vegades els prometem coses als 
nostres fi lls que al fi nal no fem per falta de temps? 

Regala temps!

O quantes vegades estem en una trobada familiar, 
xerrant tranquil·lament i sonen "bips", "zums" o "pi-
ripits" anunciant notifi cacions al mòbil, que fan que 
la persona en qüestió s'aixequi i perdem el fi l de la 
conversa? O directament perdem la conversa perquè 
aquesta excusa propicia que la resta també agafem 
els nostres mòbils i deixem de parlar?

Avui us voldria fer unes propostes que us serviran 
per regalar temps i atenció als vostres. I dic ATENCIÓ 
perquè no és el mateix estar AMB ells que estar PER 
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ells. Cal que vegin que realment els estàs dedicant 
el teu temps (temps de qualitat com diuen). Com ho 
podeu aconseguir? Seguiu aquests passos: 

• Apaga el mòbil mentre estigueu reunits, sigui 
amb la família o amb els amics. D'aquesta mane-
ra evitareu distraccions i podreu concentrar-nos al 
100% en el que esteu fent, mostrant respecte per 
la persona amb qui esteu, ja que li demostrareu que 
el que us està dient és més important que consultar 
un missatge que hagis pogut rebre. 

• Evita altres distraccions com la televisió. Si es-
tàs parlant o jugant amb algú, apaga la televisió. No 
sé a vosaltres però a mi, sense voler-ho, sempre se 
me'n van els ulls cap a la tele si està encesa i també 
trobo que és una falta de respecte per la persona 
amb qui estic. 

• Controla la teva postura. Pot semblar una ximple-
ria, però la manera en què et poses per estar amb 
algú o els teus moviments, també poden delatar 
que tens més o menys ganes d'estar allà. Per mi no 
hi ha res pitjor que estar parlant amb una persona 
i que no t'estigui mirant o que a mitja frase teva en 
deixi anar una altra que no tingui res a veure amb 
el que estàs dient. Seu de manera relaxada, busca 
el contacte visual, escolta, i parla o pregunta quan 

l'altre hagi acabat. Transmetràs que t'interessa la 
conversa i augmentaràs la teva capacitat d'escoltar. 

• Fes preguntes: No hi ha una manera millor de 
demostrar que t'interessa una cosa que algú t'està 
explicant que fent-li preguntes al respecte. Ja sigui 
preguntant al teu fi ll si ha marcat un gol a l'hora del 
pati, si és que t'està explicant què ha fet avui a l'es-
cola, o preguntant sobre la nova feina o un viatge a 
un amic familiar que t'ho estigui explicant, dones a 
entendre que escoltaves el que et deia, que ho trobes 
interessant i que en vols saber més. Deixar parlar 
a la persona i no dir res pot fer-lo pensar que parla 
sol i que tu no tens gens d'interès en el que et diu. 

• Ofereix la teva ajuda: També és una manera de 
regalar temps i atenció. Dedica part del teu temps a 
ajudar-los a fer els deures, a muntar una joguina que 
els hi hagi cagat el Tió, a preparar un àpat d'aquests 
dies de festa o simplement a parar la taula (si la 
cuina no és el teu fort!!). Moltes vegades les millors 
converses sorgeixen mentre estàs treballant colze a 
colze. Aquest Nadal apaga les distraccions i estigues 
pels teus. Segur que t'ho agraeixen!!

Àmmia Serra | www.enjoyorder.net

Més continguts al seu bloc "Disfrutant de l'ordre" 
a www.totmataro.cat/blocs
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 Nadal a Mataró

L
'Operació Cap d'Any (OCA) és la festa de Cap 
d'Any de Mataró que cada any es proposa  co-
mençar l'any amb una gran celebració popular. 

Enguany els seus organitzadors, tots ells voluntaris, 
han optat per fer algunes modifi cacions que fomenten 
la participació i que busquen que tots els mataronins 
sentin que l'OCA és la seva festa. 

És per això que tornen a apostar per 'l'OCA dels pe-
tits' –activitat creada l'any passat–, que convoquen 
als mataronins a la plaça de Santa Maria per fer les 

L'Oca començarà amb les 
campanades a Santa Maria
La festa a la Plaça de Santa Anna, fi ns a les set 

campanades i que han augmentat la inversió eco-
nòmica en seguretat i neteja.

Cal destacar que els organitzadors han optat per 
eliminar el tradicional concurs popular per escollir 
el cartell de l'OCA d'enguany i l'han dissenyat ells 
mateixos. També treballen per renovar el logo i la 
imatge de l'OCA però, segons la seva presidenta, 
Lara Santana, no serà fi ns a l'any que ve que la nova 
imatge veurà la llum. Aprofi ta per fer una crida a tots 
els majors d'edat que vulguin col·laborar de la festa 
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 La versió infantil repeteix 
respecte l'any passat amb el 
Mag Nil a 'L'Oca dels petits'

inscrivint-se com a voluntaris per servir begudes a 
la barra una estona durant la nit. S'hi poden apuntar 
a través de les xarxes socials o escrivint al correu 
ocamataro@gmail.com.

Sota una gran carpa, amb servei de barra a preus 
populars, entrada lliure i punxadiscos que omplen de 
música la vetllada, l'OCA ofereix una gran festa per 
donar pas a l'any nou amb la millor companyia. PD 
Postdata i DJ Jon Kieb seran els punxadiscos d'aquest 
any, els quals oferiran com és habitual música per a 
tots els gustos i franges d'edat.

L'OCA pels més petits

Aquest és un espai amb activitats infantils que or-
ganitzen durant la tarda del diumenge 31 de desem-
bre a la carpa de la plaça Santa Anna. En aquesta 
ocasió el Mag Nil protagonitzarà un espectacle de 
màgia i hi haurà diversos tallers i berenar pels me-
nuts de la casa.

La novetat de les campanades

Des de l'OCA es proposen fomentar la celebració 
de les campanades a Santa Maria a les 12 de la nit. 
Per aquest motiu han organitzat una cercavila que 
enllaçarà les campanades amb la festa popular. La 
cercavila recorrerà el carrer Nou i baixarà la Riera 
amb músics que tocaran les cançons que sonen du-
rant l'any a Mataró.
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 Nadal a Mataró  

O
n està escrit que el dia de Nadal només ser-
veixi per fer el ronso per casa i esperar que 
sigui l'hora de dinar per treure el ventre de 

pena? Ja fa 67 anys que la gent del Centre Natació 
Mataró se cita amb la tradició cada 25 de desembre 
per a nedar la Copa Nadal on petits i grans desafi en 
la baixíssima temperatura de l'aigua per a nedar-hi 
els 25, 50 o 100 metres segons la categoria, mentre 
la gent ho admira al voltant de la piscina triangular, 

Nadal és sinònim de nedar 
i també de córrer
CN Mataró i Laietània, fi dels a la tradició 

del Complex Joan Serra. Els qui neden durant tot 
l'any fan així una mica d'esport i hi ha companyonia 
entre el públic de manera que entre els socis més 
clàssics de l'entitat és típic de quedar per desitjar-se 
bones festes els uns als altres.

La tradició diu, a més, que al guanyador absolut li 
toca de tirar a l'aigua un bloc de gel de grans pro-
porcions per accentuar encara més la temperatura 
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La Cursa Familiar de Nadal del Laietània, 
el tradicionat "cros", té un divertit recorregut 
de prop de tres quilòmetres que passa 
pel mig del bosc

baixa, tant com l'ambient, de la 
Copa. Aquest any, igual que el pas-
sat, entre els agosarats nedadors 
que s'hagin tirat a l'aigua freda, 
sortejaran una PS4 o una Tablet 
a triar per l'afortunat. 

Cursa Familiar de Nadal

Si s'és més de córrer que no pas de 
nedar, la cita serà al Centre Atlètic 
Laietània amb la seva 44a Cursa 
Familiar de Nadal. Es tracta d'una 
cursa de 2,5 quilòmetres amb sor-
tida i arribada a la seu de l'entitat 
i, per descomptat, cava i aperitiu 
per a tothom en acabar. Igualment 
també hi haurà exhibició de tennis. 
L'esport també fa Nadal.
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 Nadal a Mataró

E
l Teatre Monumental acollirà aquestes festes en 
doble funció l'espectacle Mur, el qual combina 
elements de circ vital, poètic i integrador. El 

muntatge fa servir l'arquitectura efímera per refl e-
xionar sobre les limitacions físiques i mentals amb 

Trencant murs al Monumental
'Mur' refl exiona sobre les limitacions físiques i 
mentals i les capacitats per superar-les 

les quals ens podem trobar i la capacitat dels homes 
i les dones per sobreposar-s'hi i superar-les.

Es tracta d'una performance visual plena d'humor 
que es podrà veure el divendres 29 de desembre a 
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 Es podrà veure el divendres 29 
de desembre a les 20:30h i el 
dissabte 30 a les 18h 

les 20:30h del vespre i el dissabte 30 a les 18h de 
la tarda al Teatre Monumental. Sota la direcció de 
Nacho Flores, l'espectacle compta amb un reparti-
ment format per nou artistes masculins: Jordi Mas, 
David Candelich, Oriol Morgades, Quique Maltas, 

Sergi Comesa, Manolo Osoyo, Alberto Munilla, Ramón 
Giménez i Nacho Flores.

Construint un món nou

Mur és una proposta de qualitat que compta amb 
música en directe i que comença quan sobtadament 
alguna cosa es trenca i fa que s'esfondri un mur fet 
amb cubs. D’entre les restes, apareixen dotze per-
sones que proven una gran quantitat de formes per 
reconstruir un nou món. Malgrat la inestabilitat dels 
cubs i els fracassos a què s’enfronten, els personat-
ges s’esforcen per assolir el seu objectiu a través 
del treball en equip.

A més, compten amb un lema que els impulsa a seguir 
endavant i a no rendir-se: 'Si caminem sols, anem 
més de pressa; si caminem junts, arribem més lluny'. 
Aquest mostra la importància del treball col·lectiu 
per trobar l'estructura cercada, llimar les diferències 
d'opinions i així assolir l'harmonia.
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 Nadal a Mataró  

A 
Mataró es van recollir durant el Gran Recapte 
un total de 105 tones d'aliments, distribuï-
des en 258 banyeres de grans dimensions. 

Aquestes banyeres contenien tot tipus d'aliments 

Més solidaritat  per Nadal
Demanen voluntaris per classifi car tots els 
aliments recollits durant el Gran Recapte

Anticipar-te als  darrers dies 
de  compres és sinònim 
d’estalviar i de comprar 
millor

L'Entorn, l'espai que s'encarregarà de distribuir tots 
aquests aliments entre els benefi ciaris d'ajudes ali-
mentàries, ara ha de separar i classifi car els diver-
sos tipus d'aliments per, després, poder-los repartir. 
Aquesta és una tasca que requereix molt temps, per-
què els voluntaris han d'anar classifi cant els aliments 
de cada una de les 258 banyeres. És per a aquesta 
tasca que fan una crida a tots els ciutadans a fer-se 
voluntari durant les festes de Nadal i passar unes 
hores col·laborant amb l'Entorn.

Solidaritat també per Nadal

El Gran Recapte va comptar amb un gran nombre de 
mataronins i mataronines que, voluntàriament, van 
dedicar el seu temps a col·laborar amb la iniciativa 
solidària. Les vacances de Nadal també poden ser un 
moment per apostar per la solidaritat i col·laborar 
en la classifi cació de tots aquests aliments.
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