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Un compte enrere molt esperat per petits i grans
Els llums i la decoració als carrers fan palès que s'acosta el Nadal i que estem en la millor època per començar a pensar què volem regalar a família i amics
Sembla que encara queda perquè
arribi el moment de seure a taula
amb la família i els amics i celebrar
els dies clau de Nadal. Tanmateix,
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aquestes primeres setmanes de desembre són la millor època per començar a pensar què volem regalar
als nostres éssers estimats. Si el que

busques són obsequis que deixin
petjada, que el fred no t'aturi. Surt
de casa i avança les compres. No
oblidis que el temps passa volant!
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És fer piruetes sobre gel a la plaça
MANLLEU

És guarnir el Nadal
perfecte

És trobar el gall
més eixerit
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
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Nadal
és molt més
Descobreix-ho a

nadalesmoltmes.diba.cat
Més de 80 activitats a la província de Barcelona
per passar un Nadal diferent

És crear un fanalet
per rebre els Reis
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

#Nadalésmoltmés

És trobar el teu tió
OLÈRDOLA

És posar un pi
cap per avall
CENTELLES

Anticipa’t i estalvia

El regal més segur per als més exigents de casa
Els infants són els que més gaudeixen del Nadal, però hem de tenir en compte que no
tot s'hi val i comprar-los les joguines adequades
Nadal: Redacció

Quan miren el catàleg queda clar
que voldrien tenir-ho tot, però s'ha
d'anar amb compte. A l'hora de regalar joguines als més petits de la casa,
la família hauria de seguir una sèrie
de recomanacions per estalviar-se
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sorpreses desagradables. En primer
lloc, cal donar importància a la
informació de l'etiquetatge.
Aquesta ha d'incloure la marca CE (que vol dir que respecta els estàndards de fabricació
i distribució europeus) i les dades del fabricant i l'importador. En

segon lloc, cal estar atent a les especificacions elèctriques: us heu de
fixar que assenyalin la potència màxima, la tensió i el seu
consum energètic. Per últim,
no us oblideu de comprovar
si la joguina conté parts petits,
que puguin tallar o punxar. | Red.
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La Tua Pelu celebra el seu primer any a Mataró

D. Ferrer

El saló unisex, ubicat al barri de l'Eixample, ofereix tota mena de tractaments personalitzats per al cabell amb productes orgànics, i serveis d'estètica facial i corporal
L'11 de desembre farà un any que
La Tua Pelu va obrir les seves portes al
número 93 del carrer Carmen, en ple
barri de l'Eixample. D'aquesta manera, la Verònica, propietària de l'establiment, tornava a Mataró després
de 4 anys treballant a Vilassar de Mar.
La mataronina ens explica quins
serveis posa a disposició de la seva
clientela (formada per homes, dones
i també infants) La Tua Pelu: "Oferim
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tractaments personalitzats per al cabell amb productes orgànics i serveis
d'estètica facial i corporal, com depilació, manicures, etc.". En aquest sentit,
l'assessorament és una de les claus del
saló, juntament amb la seva ubicació.
"Després de 25 anys en la professió, agraïm la confiança dipositada en
nosaltres i la intenció és celebrar molts
més aniversaris plegats", conclou la
Verònica. | Publirreportatge

Estem en una molt
bona zona, vora el
Camí de la Geganta,
i comptem amb
pàrquing gratuït."
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MONTESSORI

Al centre, sense
reserves ni matrícula

Activitats per a nens a partir de 3 anys
I les tecnologies?
Som molts conscients que
som a l'era tecnològica i que
els nens tenen la tecnologia al
seu abast diàriament. Hi ha
moltes maneres de ser-ne
usuari i a Moms creiem que
una bona opció per gestionar
bé aquest fenomen és
utilitzar les pantalles per
crear, no només per distreure.
Per això, oferim el curs de
disseny de videojocs com a
extraescolar. Més endavant,
ampliarem l'oferta tecnològica amb una disciplina molt
innovadora que de moment
no volem revelar, però estem
molt emocionats de posar a
l'abast dels nens un curs al
qual de moment no tenen
accés enlloc més.

Què és?
Moms és un espai on el nen
pot experimentar amb
diverses disciplines artístiques,
tècniques, tecnològiques i
emocionals que no solen estar
al seu abast.
Com funciona?
No cal matricular-s'hi ni
establir uns dies i horaris ﬁxos
per a l'activitat. Funcionem
amb talonaris d'hores i amb el
carnet Club Moms. La majoria
dels nostres tallers són oberts i
permanents, el nen pot
arribar a l'hora que vulgui i
començar el seu projecte o
continuar per on l'ha deixat el
dia anterior.
Quina és la seva finalitat?
Una d'elles és que el nen
descobreixi al més aviat
possible els seus talents, la
vocació, allò que l'apassiona,
mentre gaudeix de les
activitats. És a dir, que es
diverteixi mentre aprèn.
L'altra és ajudar els pares a
conciliar la vida diària amb la
criança amb la nostra
ﬂexibilitat horària, el servei de
recollida a les escoles i el
cangur per hores.
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Casal de Nadal
per hores
Art, manualitats,
bricolatge
i atelier de moda
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Val per a una
hora de regal!

S
PORTA ELS NENS A PROVAR
1H DE REGAL QUAN VULGUIS

Quines activitats poden fer els nens a Moms?
Els nostres tallers oberts i permanents són d'art,
manualitats i bricolatge amb objectes reciclats. A
partir del casal de Nadal, també obrim l’atelier de
moda 3 dies per setmana, on aprendran a treballar
amb teixits i a cosir fent complements divertits com
gorres, fundes de coixins, etc. A partir del gener, obrim
la redacció "Petits periodistes", i a la primavera, el
nostre pati de 120 m² amb jardí vertical, hort urbà i
taller de cuina.
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La filosofia Montessori
A Moms volem que els nens es manifestin i siguin ells mateixos, ja que en el dia a dia a l'escola ja
estan prou dirigits. Per això, apliquem la ﬁlosoﬁa Montessori als nostres tallers. Quan arriben al
centre, deixen les sabates al passadís, cosa que fomenta la higiene a la sala. Després els presentem
els materials i els deixem fer. Els nostres mestres són guies, són a la sala observant i a disposició del
nen si ho requereix, però no els dirigim l'activitat. L'ambient és harmoniós i tots cooperen en la neteja
i l'ordre recollint el material abans de marxar. Barregem les edats per fomentar la convivència, la
cooperació i el respecte entre diferents.

Curset intensiu de
Nadal en
disseny de videojocs!

a
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Si en vols més, atrapa el QR!
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Quins altres serveis oferim?
Tenim una sala acollidora i habilitada amb
parquet, catifes i joguines de materials
orgànics i utilitzats en la pedagogia Montessori perquè els pares i mares amb nadons
comparteixin l'espai els matins de dilluns a
divendres, mentre els més petits socialitzen i
juguen lliurement. Disposem de servei de
cafeteria perquè puguin prendre un te, una
infusió o un cafè si ho desitgen. Obrim matí i
tarda els dies de lliure elecció i fem casals de
Nadal, Setmana Santa i estiu.

Celebrem el teu
aniversari a Moms!

C. Muralla de Sant Llorenç 19 · www.moms-montessori.com · T. 933 957 537 · M 638 427 493
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Anticipa’t i estalvia

El concert també comptarà amb la presència del Cor Madrigalista de Mataró.

Arxiu

Càritas i l'Orquestra de Mataró uneixen forces
Diumenge, dia 15 de desembre a les 18 hores, l'església de Sant Josep acollirà
aquest concert solidari
Música: Redacció

L'Orquestra de Mataró torna a
col·laborar amb Càritas per quart
any consecutiu. Enguany, l'agrupació ha organitzat un concert que
tindrà lloc el pròxim diumenge, dia
15 de desembre, a les 18 hores a
l'església de Sant Josep.
A més a més, la trobada comptarà amb l'acompanyament del
Cor Madrigalista de Mataró. Entre
les peces que s'interpretaran, s'hi
compten algunes prou conegudes
de compositors com, per exemple, P.I. Txaikovski, J. Strauss, J.
Offenbach o J. Sibelius.
A la recerca de talent
D'altra banda, aquest 2019 l'Orquestra ha celebrat el seu cinquè
aniversari, temps durant el qual
els seus membres han treballat
molt per consolidar una formació
clàssica i amateur a la capital del
Maresme.
Ara, l'objectiu és consolidar i
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Informació
pràctica
Actualment, els assajos
de l'Orquestra de Mataró
tenen lloc els divendres,
de 20 a 22 hores, a l'Escola Pia Santa Anna

equilibrar les diferents seccions,
i és per aquest motiu que fan una
crida per ampliar la plantilla de
músics titulars (o de reserva).
De fet, la campanya "Músic! Et
necessitem!" va adreçada a totes
aquelles persones que toquin un
instrument simfònic i vulguin millorar en companyia. No cal ser de
Mataró per a participar-hi; actualment a l'Orquestra hi ha músics
no professionals procedents del
Maresme, el Vallès Oriental i el
Barcelonès. Només cal complir
els següents requisits: ser major
de 16 anys, comptar amb una formació musical de tres anys com

a mínim (sigui o no oficial) i fluïdesa en la lectura
musical, tenir 16 anys,
estar disponible
i compromès a
l'hora d'assistir
a les diferents
activitats (assajos
i concerts, principalment) i aprovar una prova d'accés.
Actualment, l'agrupació assaja
setmanalment els divendres, de
20 a 22 hores, a l'Escola Pia Santa.
Com es pot formar part de
l'Orquestra?
Totes les persones que vulguin
formar part d'aquesta gran família
de músics, poden posar-se en contacte amb l'Orquestra de Mataró
a través de correu electrònic (orquestra.mataro@gmail.com).
Properament, també es podrà
accedir a informació més detallada
sobre la convocatòria a la mateixa
web de l'agrupació (orquestrademataro.cat). | Red.
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El comerç de Mataró es prepara
per acollir el Nadal

Sant Llorenç) i que romandrà amb la
persiana aixecada del 23 de desembre
al 7 de gener.

Els dies 6, 8, 15, 22 i 29 de
desembre i 5 i 12 de gener, els
comerços romandran oberts

Actuacions musicals, l'escudella i el tió solidaris o un
parc d'atraccions són les propostes de Negoci Empresa
Mataró (NEM)
Els comerciants de Mataró ja ho tenen tot a punt per celebrar el Nadal.
En concret, l'entitat Negoci Empresa
Mataró (NEM) ha anunciat les activitats
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que tindran lloc aquestes festes amb
una gran novetat: l'obertura d'una ludoteca que s'instal·larà a MOMS (el
nou espai Montessori de la Muralla de

A més a més, com mana la tradició, aquest 2019 no hi faltarà el parc
d'atraccions infantils de Nadal i Reis,
ubicat a La Rambla fins al 12 de gener.
O el Tió Gegant Solidari, de divendres
20 de desembre a la Riera, organitzat
juntament amb Càritas.
D'altra banda, la música serà la
gran protagonista els dies 7, 14 i 21
de desembre, amb el grup RAT PACK,
que retrà homenatge a l'època daurada de Hollywood a diferents carrers
mataronins.
Per últim, no us perdeu l'escudella
solidària a favor de la Marató de TV3.
L'acte arrencarà el 14 de desembre
a les 10 hores a la plaça Gran. | Red.
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