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El Nadal més solidari i gastronòmic escalfa 
motors a Mataró
És una de les millors èpoques de l'any per posar en marxa iniciatives solidàries i per 
servir a taula els millors productes

 El compte enrere perquè arribi  
Nadal ja ha començat. Juntament 
amb les ganes de comprar i regalar 
tan típiques d'aquestes dates, l'es-
perit solidari dels mataronins també 
veu la llum. I és que el desembre és 
el mes en què arrenquen iniciatives 
consolidades i d'abast autonòmic 
com La Marató de TV3 o s'engega 

la recollida de joguines perquè tots 
els nens puguin gaudir de les festes 
com cal.

A més a més, moltes famílies apro-
fiten els últims dies de l'any per gaudir 
dels millors productes i plats típics de 
Nadal. Torrons, panettones, massapà 
i polvorons són les postres que prota-
gonitzen els dinars i sopars; canelons, 

sarsuela, suquet de peix, escudella 
o rostits d'ànec formen el receptari 
ideal per gaudir en companyia. 

Cites clau

La Marató de TV3 i la 
recollida de joguines 
tenen lloc al desembre
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amb els sabors

visitmataro.cat

#NadalMataro

Als mercats i restaurants 
hi trobaràs els sabors del Nadal



Anticipa’t i estalvia

La ciutat també participa en La Marató de TV3
Ho farà amb activitats com les Nadales amb Flabiol, la festa solidària de les escoles Cor 
de Maria i Antonio Machado o el curs impulsat per l'entitat Aikido Mataró

Nadal: Redacció

 La Marató de TV3 arriba a la capital 
del Maresme amb diverses activitats. 
Una d'elles són les Nadales amb Flabiol, 
que tindran lloc dissabte 14 de desem-
bre a partir de les 18 h pels carrers i 
places del centre de Mataró. L'actuació 
comptarà amb l'acompanyament del 

gegant Sethomes, de l'Escola Camí del 
Mig. Dos centres educatius que també 
han volgut formar part d'aquesta re-
collida de fons a favor de la investiga-
ció de les malalties minoritàries són 
el Cor de Maria i l'Antonio Machado. 
Ambdós col·legis han organitzat una 
festa que se celebrarà dissabte 15 al 
matí amb una cercavila de gegants i 

una botifarrada solidària incloses. Per 
últim, l'activitat de caràcter més espor-
tiu anirà a càrrec de l'entitat Aikido 
Mataró. El 21 de desembre, de 10 a 
12.30 h, els mestres Jaume Gelabert, 
Manel Fernández i Samuel Ordóñez 
impartiran un curs de Nadal. Els do-
natius de 5 euros aniran destinats ín-
tegrament a la Marató. | Red.
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Últims dies per participar en la recollida solidària 
de joguines
Fins al 20 desembre, la Xarxa Acció Solidària de CCOO de Catalunya manté activa 
aquesta iniciativa que fomenta la reutilització i socialització de les joguines 

Nadal: Redacció

 Fins al 20 de desembre està en 
marxa la setena campanya de re-
collida de joguines engegada per 
CCOO i que porta per títol "Cap 
nen i nena sense joguina". De fet, 
tothom que vulgui pot apropar-se 
al local que l'entitat sindical té al 
número 120 del carrer Castaños i 
fer la seva aportació. Cal destacar 
que en la campanya no s'accepten 
joguines que es puguin conside-
rar sexistes o que fomentin la vi-
olència. L'objectiu de la iniciativa 
és, entre altres coses, fomentar la 
reutilització i socialització de les 
joguines. 

El reciclatge com a segona 
opció
Tanmateix, les famílies que no si-
gueu a temps de participar en la 
recollida teniu a la vostra disposi-
ció una alternativa que també pro-
mou valors positius: el reciclatge. 

En aquest sentit, cal saber quin és 
el contenidor més adequat en el 
qual dipositar l'objecte. En altres 
paraules, que sigui de plàstic no 
vol dir que hagi d'anar al conte-
nidor groc. 

A grans trets, si es tracta d'un 

peluix o d'una disfressa ha d'anar al 
contenidor de roba. D'altra banda, 
la deixalleria és el lloc més adient 
per portar les joguines de cartó 
plastificades, les bicicletes o pati-
nets o els dispositius electrònics i 
les piles. | Red.
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Tot a punt per a una nova edició 
de la Christmas Bike 

La cursa tindrà lloc el 29 de desembre a Mataró

 Mataró es prepara per acollir 
una nova edició de la Christmas 
Bike, la trobada per als amants de 
la bicicleta de muntanya. La cursa 
arrencarà el 29 de desembre a les 
Pistes de Cros Municipals de la 

ciutat i tindrà dos circuits: un de 
30 quilòmetres (per a majors de 
14 anys) i un altre de 18 quilòme-
tres (per a majors de 10 anys). La 
ruta passarà pels millors corriols 
de Mataró, Dosrius i Argentona i 

la prova estarà cronometrada per 
poder fer les classificacions per-
tinents al final. 

Les inscripcions, que es tanca-
ran quan se superin els 500 parti-
cipants, es poden fer a través del 
web www.christmasbike.cat. Els 
pitralls acreditatius, per la seva 
banda, es podran recollir el mateix 
dia de l'esdeveniment, a partir de 
les 8.30 hores i fins a 15 minuts 
abans del tret de sortida.

A hores d'ara, el cost de la ins-
cripció és de 22 euros per al trajecte 
de 30 quilòmetres i de 20 euros per 
al de 18 quilòmetres. El preu inclou 
avituallaments sòlids i líquids, as-
sistència mèdica i botifarra i be-
guda finals, entre d'altres. | Red.

Les inscripcions es tancaran 
quan el llistat arribi als 500 

participants
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Regals amb valor afegit
La Botiga Solidària ofereix una gran varietat de productes sostenibles, justos i solidaris 

Nadal: Redacció

 La Botiga Solidària, situada a l'edi-
� ci de la Peixateria, ofereix una gran 
varietat de productes i participa en 
diversos projectes solidaris. Aquesta 
iniciativa té com a objectiu contri-
buir, des del seu model de comerç, a 
la creació d'un món més sostenible, 
més just i solidari.

Més sostenible perquè els pro-
ductors, agricultors, artesans i altres 
agents vinculats al comerç just treba-
llen en un marc on s'empra el màxim 
d'energia renovable possible, es vigila 

de no malmetre el medi ambient i 
no malgastar els recursos naturals.

Més just, ja que el comerç just es 
basa en un treball digne fomentat en 
el creixement econòmic i la igualtat 
entre gèneres en tots els àmbits de 
la cadena de producció, i perquè 
no hi ha lloc per al treball infantil. 
Els infants han de poder accedir a 
l'educació, i això implica oferir ocu-
pació digna a les seves famílies i un 
funcionament democràtic de les or-
ganitzacions implicades.

I més solidari perquè el comerç 
just es preocupa de saber on es fa 

el producte, qui l'ha fet, com ha es-
tat el seu procés de creació i com 
de respectuós s'ha estat en la seva 
elaboració. Una manera d'oferir pro-
ductes perquè es prengui consciència 
en l'àmbit personal i de ciutat: tant 
els productors com els clients en 
són partícips.

Tot plegat, està emmarcat en els 
objectius del 2030 que marca l'ONU 
per erradicar la pobresa, la fam, fo-
mentar l'ús d'energies renovables, 
l'ocupació digna, la industrialització 
inclusiva i molts altres reptes que el 
món ha de treballar per assolir. | Red.

 Daniel FerrerLa Botiga Solidària és al número 50 del carrer Barcelona.
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