
Nadal
a Mataró
Anticipa’t
i estalvia

 Nadal ja és aquí. Si ets dels que els 
costa activar-se amb temps, les llums 
d'alerta ja fan pampallugues. Mira el 
calendari, que potser et convé tocar 
de peus a terra. Hauries d'aprofitar 
aquest cap de setmana per preparar 
compres i tot el que faci falta: la set-
mana que ve potser serà, ja, massa 
tard. Fora mandres: fes ja Nadal!  
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

S
i hi ha un plat identifi catiu del Nadal i que amb 
el fred de l'hivern va d'allò més bé, aquest és 
l’escudella. Es tracta d'un plat típic de la cui-

na tradicional catalana cuinat a consciència i com 
a preludi de les festes, aquest dissabte dia 16 tindrà 
lloc el tradicional tastet d'escudella popular. El tastet 
està organitzat per la Unió de Botiguers de Mataró 
i va adreçat a tots els compradors i ciutadans que 
siguin en aquesta zona comercial.

El tastet serà totalment gratuït i tindrà lloc als vol-
tants del mercat de la plaça Gran a partir de les 
10:30h del matí i fi ns a les 14h del migdia. Aquesta 
és una activitat més que tradicional del Nadal a la 
ciutat Mataró, que la UBM s'encarrega de mantenir 
ben viva any rere any.

Escudella per a tothom!
Aquest dissabte, a la Plaça Gran, el primer tastet

Música per la UBM

El gran tastet d'escudella no és l'única activitat na-
dalenca que la UBM organitza pels clients de les 
seves botigues, sinó que també es proposa omplir 
de música els carrers de la ciutat. El grup Rat Pack 
és l'encarregat d'aquesta tasca amb la seva música 
tribut a Frank Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis 
Jr. Aquest dissabte a la tarda recorreran el centre 
amb una actuació musical itinerant al carrer Lepant, 
Montserrat, Barcelona, la plaça Gran i la Riera.

A la Plaça Gran, aquest 
dissabte, organitzada per la 
Unió de Botiguers de Mataró
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L
'Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) 
proposa dues cites musicals obertes als ma-
taronins i mataronines durant aquest Nadal: 

una gran Cantada de Nadales i un concert ple de 
ritme amb la Big Band de l'EMMM. Cal destacar que 
és la primera vegada que aquesta Big Band, creada 
aquest curs, oferirà un concert en públic.

L'EMMM s'ha proposat omplir de música el centre de 
Mataró organitzant una gran Cantada de Nadales el 
pròxim dissabte 16 de desembre. Més de 200 alum-
nes de l'escola crearan un gran cor i protagonitzaran 
la tradicional Cantada de Nadales. Tindrà lloc a les 
17:30h de la tarda a la plaça de la Muralla.

Un Nadal d'allò més musical
Nadales i concert de la Big Band amb l'EMMM

Per altra banda, la Big Band de l'EMMM es proposa 
encarar el seu primer concert. La banda ha estat 
creada aquest any sota la direcció de Gerard Nieto 
i serà la primera vegada que oferirà una mostra 
cara al públic. Serà el dimarts dia 19 de desembre al 
Bar Capgrossos, situat al carrer Francisco Herrera, 
número 59.

A la Plaça de la Muralla i al bar 
Capgrossos es podrà veure els 
progressos dels alumnes

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

A
questes festes de Nadal hi haurà Pastorets 
de Mataró, quasi de penal i a l’últim minut. 
Les obres estructurals al Centre Catòlic han 

endarrerit el calendari previst i no serà fi ns al 6 
de gener que l’obra nadalenca per antonomàsia 
farà pujar el teló de la Sala Cabanyes. Marc Molina 
s’estrena al capdavant d’una obra que ha hagut de 
preparar sense disposar del seu espai natural, amb 
assajos dividits en espais diferents i sense haver po-
gut pujar a l’escenari fi ns a mitjans de desembre. La 
tenacitat de la gent de la Sala, però, és a prova de tot 

Els Reis portaran els Pastorets
Les obres a la Sala Cabanyes fan endarrerir 
l’espectacle, que estrena Marc Molina de director 

tipus de contratemps i fi nalment hi haurà Pastorets 
amb les deu representacions concentrades en tots 
els dissabtes i diumenges compresos entre el 6 de 
gener –funció molt especial, amb ses Majestats els 
Reis d’Orient fent acte de presència– i el 4 de febrer.

La Sala ja veu la llum cegadora de l’Estel de Natzaret 
al fi nal del túnel de les obres. Precisament la llum 
és una de les principals novetats enumerades pel 
fl amant director Marc Molina. “Aquesta llum, repre-
sentada per una fada, canvia el modus vivendi dels 
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 La Sala manté el nombre de 10 
representacions i farà tots els 
dissabtes i diumenges seguits

éssers protagonistes del Pròleg” explica Molina. El 
director ha confi at la música en Jordi Lluch i la part 
coreogràfi ca en Maria Garriga, que hi aporta ele-
ments de contemporània. Com fan tots els directors, 
Molina ha experimentat amb el pròleg. Anuncia can-
vis importants de vestuari amb especial incís a les 
Bruixes i una tècnica de dansa renovada. Aparcades 
les innovacions de tipus tècnic per no haver pogut 
assajar de forma normal, l’altra punta de llança 
de la proposta de Molina és el text. Ha encarregat 
una revisió en profunditat perquè l'obra mantingui 

el decasíl·lab genuí, i Pep Comas i Roser Trilla s'hi 
han esmerçat. S'han rescabalat versos originals i és 
probable que en alguna escena es percebi aquesta 
restauració literària.

Assajos condicionats

Molina admet que no ha pogut assajar Els Pastorets 
amb normalitat –no és el mateix l'escenari que el 
gimnàs del Damià Campeny– i que ha deixat "coses 
al tinter" per la pròxima temporada. La Sala renova 
la imatge sempre que l'Estel de Natzaret canvia de 
direcció i Enric Punsola s'ha inspirat en els decorats 
de l'infern i la llum cegadora per la nova proposta 
gràfi ca. La presidenta de Sala Cabanyes Anna Gené 
ha agraït l'esforç dels membres de l'entitat per haver 
assajat l'obra i per ajudar a que in extremis la tradi-
ció no falli dins el parèntesi temporal de les festes 
de Nadal. Els Reis portaran fi nalment l'obra i, amb 
ella, l'altra gran novetat: un joc infantil dels Pastorets 
que han tirat endavant la Sala i l'associació i15! i que 
combina diferents jocs i un teatrí. Segurament hores 
abans de l'estrena de l'obra apareixerà embolicat 
a diferents llars mataronines pels petits –a partir 
de tres anys– de casa. I per tota la família, un pack 
d'entrades: Sala Cabanyes farà temporada especial 
amb muntatges de gran format i oferta enllaçar els 
tiquets per Pastorets, Billy Elliot i Els Miserables.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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L
a Nintendo Switch és la darrera consola de vi-
deojocs desenvolupada per la marca Nintendo 
que va ser llançada al mercat mes de març i 

que des de llavors ha estat tot un èxit de vendes. 

Ara que arriba el Nadal, aquesta consola ha esdevingut 
un dels regals més sol·licitats per moltes persones 
amants de les consoles Nintendo i dels videojocs.

Un munt de possibilitats

La Nintendo Switch és una consola híbrida perquè, 
tot i ser dissenyada com una consola casolana, comp-
ta amb la unitat principal inserida en una estació 
d'acoblament per connectar amb un televisor. A més, 

La revelació de les consoles
Aquest Nadal regala la Nintendo Switch

també permet connectar-la a una Tauleta a través 
de la seva pantalla tàctil LCD i a mode de taula in-
dependent visible per diversos jugadors.

Tot un èxit

El seu llançament ha estat el més potent de les consoles 
de Nintendo, convertint-se en la consola que s'ha venut 
més ràpidament de la seva història. Concretament en 
el primer mes des del seu llançament en van vendre 
més de 2.700.000 unitats, superant així la projecció 
inicial de 2 milions d'unitats de Nintendo. Aquestes 
vendes estaven vinculades a l'aclamada 'The Legend 
of Zelda: Breath of the Wild', que va sortir al mercat 
coincidint amb l'inici de la Nintendo Switch.
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U
na de les tradicions de les festes de Nadal és 
la de fer l'amic invisible. Consisteix a fer un 
regal a cegues, en el qual el qui el rep des-

coneix quin membre de la família o el grup li ha fet i 

Un detall per l'amic invisible 
Hi ha botigues especialitzades en producte barat

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

que per tant té un component personal sorprenent. 
Sovint l'amic invisible consisteix en regals de poc 
cost: val la pena però que el detall sigui especial i 
acudir a botigues fi ns i tot especialitzades.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida 
de fums subministrats 

amb la caldera*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o
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Bones Festes!

Instal·lació inclosa*

L
a formació musical Gospel Sons oferirà un gran 
concert el pròxim diumenge 17 de desembre a 
l'escenari de la Fira de Pessebres i Ornaments. 

Ho farà a les 18h sota la direcció de la mataronina 
Georgina Blanch. Cal destacar que, en aquesta oca-
sió, el cor es presentarà en format reduït amb una 
vintena de cantants. El concert ha estat organitzat 
pel Servei de Promoció, Ciutat i Comerç de l'Ajunta-
ment de Mataró i espera omplir de ciutadans la plaça 

Ritme festiu pel Nadal
Diumenge 17 a la Fira de Pessebres i Ornaments

Santa Anna de Mataró en aquesta tarda de diumenge.

El concert serà el darrer espectacle dels vuit pro-
gramats durant les festes a la Fira de Pessebres i 
Ornaments. Concretament la plaça ja ha vist espec-
tacles de pallassos, de màgia i contacontes, entre 
altres muntatges. En aquest cas, la formació mata-
ronina oferirà un muntatge ple de vitalitat, energia 
i bon rotllo.
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D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de la seva dilatada experiència en el 
sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² 
d'instal·lacions, tallers, magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

Que no t’enredin
Demana el certificat energètic

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05

us desitja BonesFestes!
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us desitja
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L
'Ajuntament de Mataró fa una aposta per pro-
tegir els vianants que passegin per la Rambla 
de Mataró, un espai molt concorregut, amb la 

instal·lació de jardineres de grans dimensions a dife-
rents punts propers. Amb aquesta mesura esperen 
augmentar la seguretat i especialment evitar els 
atropellaments intencionats. En motiu de les festes 
de Nadal, a més de les jardineres, han augmentat les 
patrulles de Policia Local per disposar de més vigi-
lància a les zones comercials del centre de la ciutat.

Les jardineres s’han instal·lat a la confl uència de La 
Rambla amb el carrer de Montserrat, a prop de la 
confl uència amb el Camí Ral–Santa Anna, i al costat 
de la sortida del pàrquing de Santa Anna.

Per Nadal, més protecció

La Policia Local té en marxa el dispositiu especial 
de reforç de la vigilància a les zones comercials del 

Més seguretat de cara a Nadal
Instal·len grans jardineres a la Rambla
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Més seguretat de cara a Nadal
Instal·len grans jardineres a la Rambla

centre de Mataró durant la cam-
panya de Nadal amb motiu d’una 
afl uència més gran de vianants.

Espais considerats de risc

La instal·lació d’elements fi xos 
de mobiliari urbà per entorpir el 
possible accés de vehicles a gran 
velocitat en aquests punts va ser 
una de les apostes escollides al 
setembre per la Junta Local de 
Seguretat de Mataró. 

La sessió extraordinària que va 
abordar el tema va tenir lloc des-
prés de l’atemptat terrorista a 
Les Rambles de Barcelona. A més 
d'aquesta mesura que ja han po-
sat en pràctica, s’està estudiant 
la instal·lació de pilones retràctils 
en aquells punts on no és possi-
ble tancar amb elements fi xos el 
pas de vehicles, o altres mesures 
complementàries a zones com el 
passeig Marítim, l’estació de tren 
o els mercats.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017
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U
n dels principals objectius de Càritas 
Interparroquial de Mataró és combatre la 
pobresa i, sobretot, evitar la cronifi cació 

d'aquesta. Per promoure-ho, aquests dies es pro-
posa organitzar actes adreçats als seus voluntaris i 
a tota la ciutadania de Mataró. Un d'ells era la con-
ferència de Teresa Forcades prevista pel passat di-
jous, i l'altre serà diumenge, dia 17, quan tindrà lloc 
un concert amb l'Orquestra de Mataró, dirigida per 
Clàudia Dubé que espera oferir un recital de primera.

Música contra la pobresa
L'Orquestra de Mataró, solidària

Si l'ocasió de ser solidari o la presència de la pròpia 
orquestra no són prou al·licients, el concert comp-
tarà amb la col·laboració del cor infantil del Cor 
Ciutat de Mataró.

El cor infantil del Cor 
Ciutat de Mataró col·labora 
amb l'Orquestra de la ciutat
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mb el fred i les vacances de Nadal és el mo-
ment perfecte per gaudir d'una nova edició del 
Casal d'Artistes Nadal'17 - Va de Circ i Teatre. 

Circ i teatre al Casal d'Artistes
Formació, creativitat i convivència pels menuts

Apropar-se a les arts del circ i del teatre, gaudir del 
lleure i del joc i aprofi tar les vacances de Nadal són 
els principals objectius d'aquest casal. Entre el 27 de 
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El Casal d'Artistes se celebrarà 
entre el 27 de desembre 
i el 5 de gener

desembre i el 5 de gener tots els nens i nenes d'entre 
3 i 14 anys poden ser artistes en aquest casal de circ 
que tindrà lloc al Teatre Casal Aliança, situat al carrer 
Bonaire número 25. Les inscripcions ja són obertes.

L'horari del Casal d'Artistes serà de 9 a 13h i de 15 a 
17h amb servei de menjador i permanències optatius. 
Els infants i joves també poden optar per assistir a 
les activitats només els matins, només les tardes o 
un sol dia puntual, amb diverses tarifes adaptades a 
aquestes característiques. A més, els socis Aliança 
Mataró i els germans inscrits en el casal disposen 
d'un 10% descompte.

En Fumera

El casal d'enguany combinarà la diversió amb la for-
mació, la creativitat artística i la convivència. Per fer-
ho, proposa diverses aventures als seus nens i nenes 
amb un protagonista molt especial, en Fumera, un 
curiós patge amb set ulls vingut de terres emporda-
neses que apareix  pels volts de l Nadal.

núm. 1799 del 15 al 21 de desembre de 2017

ESPECIAL NADAL 17,18,19,20,21,22.indd   5 13/12/2017   19:07



93 796 01 25 | www.ihes.com/mat                                         IDIOMES . LANGUAGES

BON NADAL
Season's Greetings from International House Mataró

NOUS CURSOS AL GENER

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

C
inema, tallers, jocs de taula de lògica i es-
tratègia, l'hora del conte i moltes més acti-
vitats tindran lloc durant aquest Nadal a les 

Biblioteques de Mataró. Durant les festes la Biblioteca 
Pompeu Fabra i l'Antoni Comas acolliran les activi-
tats programades. La primera cita està prevista pel 
divendres 15 de desembre a les 18h a la biblioteca 
Antoni Comas, on les famílies podran gaudir d'un ta-
ller de fer fanalets de taula per guarnir la casa durant 
el Nadal, activitat per la qual cal inscripció prèvia.

És Nadal a les Biblioteques
Programen activitats per a infants

La programació

· Taller de fanalets de taula, divendres 15 de 
desembre a les 18h a la Biblioteca Antoni Comas
· Cinema amb la pel·lícula Paddington, dissab-
te 16 a les 11h a la Biblioteca Pompeu Fabra
· L'hora del conte especial amb l'Angelet i el 
pastoret a càrrec de Lídia Massó, dimarts 19 
a les 18h a la Pompeu Fabra
· L'hora del conte amb 'Un passeig de contes 
de neu' a càrrec de Josep Roca, dimecres 20 
a l'Antoni Comas.
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C
istelleria Guerao és un negoci tradicional 
nascut fa més de mig segle que ofereix pro-
ductes artesanals fabricats amb materials 

naturals i ecològics. A la botiga, situada al carrer 
Sant Joaquim, ofereixen cassoles i objectes de ce-
ràmica, cistelleria feta a mida, culleres de fusta 
per a la cuina i molt més. Cal destacar que tots 
els productes estan fets a mà de manera artesa-
nal i amb materials naturals de primera qualitat.
A més, des de Cistelleria Guerao ofereixen la 

Artesania tradicional de qualitat
A Guerao trobaràs cistelleria, ceràmica i molt més

possibilitat d'encarregar cistells i objectes de cerà-
mica a mida adaptats a la demanda de cada client. 
Els productes que s'hi poden comprar “no es troben 
a altres establiments”, remarca la seva propietària 
perquè es tracta d'objectes artesanals únics i fets 
amb materials d'una gran qualitat. Encarna Guerao, 
la seva propietària, destaca que aposten per oferir el 
millor tracte i servei gràcies a l'experiència adquirida 
al llarg dels anys.  

Per Nadal, regala artesania

Cistelleria Guerao posa a disposició dels clients una 
gran varietat de productes per regalar durant les 
festes de Nadal: objectes naturals de fusta, cadire-
tes, cassoles, antiguitats, plaques escrites persona-
litzades amb frases de tot tipus i fi reta d'alumini, 
entre d'altres. També ofereixen un dels productes 
estrella: la panera dels tresors. Es tracta d'un ob-
jecte per nadons que mitjançant els cinc sentits els 
permet experimentar i jugar per aprendre. Vés-hi i 
deixa't sorprendre.
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E
ls productors de ponsètia han notat un cert 
alentiment del ritme de vendes aquest Nadal. 
La comercialització ha començat "més lenta" 

i assenyalen la "incertesa política" com un dels fac-
tors distorsionadors. Mentre altres anys els encàr-
recs de les fl oristeries arribaven en grans remeses, 
enguany les comandes són més petites i es fan de 
manera més esglaonada. Pel que fa a les dades, la 
producció catalana de ponsètia està estabilitzada 
al voltant dels dos milions de plantes per a aquesta 
campanya. Enguany, a més, la producció de km 0 

Venda més lenta de ponsèties
Els productors ho atribueixen 
a la incertesa política

estrena el segell de qualitat 'Cultiu d'Aquí', que dife-
rencia les plantes cultivades a Catalunya de les que 
arriben d'importació. La producció local està cada 
vegada més ajustada al volum real de les vendes, 
que des de fa anys que estan ja estabilitzades en 
una xifra pròxima als dos milions de plantes. A banda 
de la situació econòmica, enguany el context polític 
també afecta el ritme d'unes vendes que haurien 
d'enlairar-se a mesura que s'acosti Nadal.

Un dels productors del Mercat de Flor i Planta 
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 Les plantes d'enguany són més 
fortes per les altes temperatures 
de l'octubre

Ornamental de Catalunya, Miquel València, augura 
un bon fi nal de campanya, tot i un inici "fl uix" de 
vendes: "La gent s'espera molt al fi nal per fer les 
compres", assegura. El que no es veu alterat, afi rma, 
és la tradició, i la ponsètia de fulla vermella tornarà 
a ser la capdavantera en vendes.

Ponsètia de proximitat

La majoria de ponsèties que es vendran a Catalunya 
es produeixen a la comarca del Maresme, tot i que 

també n'arriben d'altres punts de l'estat espanyol i 
de l'estranger. Aquesta ponsètia d'importació té un 
preu més baix perquè es cultiva massivament, però 
la seva qualitat és també inferior. En aquest sentit, 
des del Mercat de Flor i Planta Ornamental s'ha fet 
una aposta per promoure la producció de km 0 i les 
circumstàncies han fet que el llançament del nou 
segell 'Cultiu d'Aquí' coincideixi amb la campanya 
de Nadal i, per tant, la de la ponsètia sigui la pri-
mera gran campanya de vendes del sector sota la 
nova marca. A la pràctica, això signifi ca que les fl ors 
i plantes que a partir d'ara es venguin amb aquest 
segell tenen garantits uns estàndards de qualitat, 
que la seva producció és de proximitat i, per tant, 
són més fresques perquè no tenen transport ni ho-
res de cambra frigorífi ca.

Miquel València, productor de ponsètia del Maresme 
demana que es prengui consciència de la importància 
de comprar plantes de km 0 "perquè són de millor 
qualitat". En aquest sentit, assegura que en el cas 
de la ponsètia pot aguantar més enllà de tota la tem-
porada de Nadal, fi ns i tot si es compra ja a fi nals de 
novembre. A més, enguany la qualitat de la planta té 
un nivell òptim gràcies a la bonança meteorològica. 
Habitualment el principal temor dels productors és 
la humitat i com no n'hi ha hagut, la planta s'ha cul-
tivat més sana. A més, les altes temperatures fi ns 
ben entrat el mes d'octubre ha propiciat unes pon-
sèties més vigoroses.
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T
ens un amic invisible i no vols fallar? No saps 
què posar sota la manta del tió per la nova 
cunyada o ja no saps amb què sorprendre el 

Regala-li la Fosbury!
Per festes, l'època de més regals de l'any, 
regala la revista de tot l'altre esport 

 Entra a 
fosbury.cat/regala 
i fes que el Tió, el 
Pare Noël, l'amic 
invisible i els Reis 
sumin suports per 
la "revista de tot 
l'altre esport"teu tiet setciències? Et passa amb els sogres que 

no saps què regalar-los per Nadal per quedar bé? 
La solució pot ser la Fosbury, la revista de tot l'altre 

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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 Entra a 
fosbury.cat/regala 
i fes que el Tió, el 
Pare Noël, l'amic 
invisible i els Reis 
sumin suports per 
la "revista de tot 
l'altre esport"

esport. Aquestes festes subscriu-te i regala subs-
cripcions de la revista on hi cap tot l'esport menys 
el futbol, feta amb matriu mataronina i vocació na-
cional, la que té aspecte de revista i lectura de llibre.

La Fosbury està a punt de sortir amb el seu número 
28 i ofereix el pack de subscripcions-regal amb l'oferta 
del Club Fosbury. Regala aquestes 
festes ser membre de la comunitat 
de tot l'altre esport i estigues al dia 
i opta a entrades i regals de les més 
diferents competicions i disciplines.

Cada Fosbury és una experiència diferent, una visió 
heterodoxa al passat, present i futur dels nostres 
clubs i esportistes i una incursió en la cultura espor-
tiva d'aquest país. Regalant la Fosbury fas sostenible 
un projecte editorial que vol rebel·lar-se contra el 
predomini imperant del futbol.
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E
l programa "I tu, jugues en català?", del Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL), enge-
ga la cinquena edició de la campanya de Nadal 

amb la fi nalitat de promoure la presència del català 
en el consum de jocs i joguines. Compta amb disset 
empreses fabricants del país que fan una aposta clara 
per normalitzar la presència de la llengua catalana 
en el sector. En total hi ha un catàleg amb prop de 
750 productes, que es poden consultar al web del 
CPNL. A més, a través de l'aplicació del programa 

"I tu, jugues en català?" 
Promouen la llengua en més de 750 jocs

per a telèfons mòbils també es pot accedir a la llista 
d'establiments que donen suport al programa, amb 
l'opció de trobar els més propers a la ubicació de 
l'usuari. A més, els jocs es poden valorar des de la 
pàgina web i des de l'app.

Més de 400 comerços d'arreu de Catalunya, amb la 
coordinació dels 22 centres de normalització lingüís-
tica que té el Consorci, s'han implicat en la promoció 
de l'ús de la llengua catalana.
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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



Núm 1799
Del 15 al 21 de desembre de 2017


	CONTRAPORTADA EL TOT ESPECIAL NADAL OK (1799)



