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AMB EMPENTA

Dinamització pels festius d'obertura

La Unió de Botiguers programa concerts de Las Divinas i facilita tres espais per deixar
els fills i filles pels dies 4, 6, 8 i 11 de desembre
Comerç: Redacció

La campanya de Nadal, la més
important pels comerços de la
ciutat, arrenca amb la imminència

de fins a quatre festius d'obertura
comercial la setmana vinent, els
dies 4, 6, 8 i 11. Per tal d'omplir de
compradors el centre de la ciutat,
la Unió de Botiguers ha programat

per a aquests quatre dies i també
el diumenge 18 –l'últim abans de
Nadal– dues novetats: la dinamització amb concerts per botigues
i al carrer a càrrec de Las Divinas

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral
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i els tres espais amb jocs, tallers
i contes perquè els pares i mares
puguin deixar les criatures mentre
fan compres o ajuden els Reis, el
Tió i el Pare Noel.
El Nadal comercial sonarà a Mataró amb música de Las
Divinas. Es tracta d'un grup especialitzat en tecles artístiques
diverses com música, cant, dansa i claqué, que actualment està
actuant arreu de Catalunya amb
diverses obres d'èxit, basats en la
música de la primera meitat del
s.XX. Molts compradors se les trobaran 'in situ' quan vagin a comprar, ja que actuaran en els principals carrers i places comercials
del centre, oferint el seu repertori i
entonant també cançons de Nadal
a l'estil de Frank Sinatra.

Tió i Escudella
La UBM també repeteix convocatòria de dos clàssics com són el
Tió Solidari, el 22 de desembre a
l'alçada del "Xurrero" i l'Escudella,
el dia 17 a la Plaça Gran.
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Tres espais ideals pels fills
La gran novetat d'aquest any seran els tres espais per a jocs, tallers 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, Apren.cat del Camí Ral i Kangurs al c/Jaume Isern estaran
oberts per oferir activitats per a la canalla mentre els pares fan les
seves compres. Les famílies tindran tiquets per a una hora a cadascun d'aquests espais comprant a les botigues associades i a partir
d'aquesta primera 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 facilitaran a les famílies de conciliar fills i compres".
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Satisfacció

Les persones que intentem acompanyar a la gent en la recerca de feina han de tenir
un plus afegit a les 8 hores laborals.
Enfeina't: Olga Lorente

Fa unes hores rebia un missatge
d'una persona que va aparèixer ja fa
més d'un any perquè l'acompanyés

en el seu procés de canvi. M'he
sentit atreta per escriure-ho i compartir-ho amb vosaltres que llegiu i compartiu el que penso, que
m'escriviu mails demanant-me

assessorament, i que jo voluntàriament i sense cost econòmic, m'implico en el vostre dia a dia i intento
generar-vos recursos perquè demà
us sigui un dia millor.

2 hores
Val de

Del 3 a l’11 de desembre recull a l’Oficina de Turisme
el val de 2 hores gratuïtes per als aparcaments de
l’Espai Firal - Parc Central i de la Plaça de Granollers

€
€
€

Tarifa: 0,036 €/min.
1 hora: 2,16 €

L’actualitat de Mataró al Facebook!
facebook.com/totmataro
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Aquesta persona era algú decebut, trist i enfadat amb el món
laboral que tant l'havia maltractat.
Venia d'un sector castigat, molt
més en l'àmbit local, com és la
banca.
Havia perdut qualsevol competència de ser objectiu amb ell
mateix i veure que hi havia moltes
coses que els temps difícils l'havien ajudat a generar.

totmataro.cat/
blocs/enfeinat

"Un aprenentatge
personal no pot tenir
preu"
A banda de treballar la confiança
i d'intentar que agafés les regnes
de la seva vida i oblidés que deixar-se portar pel corrent no li havia
funcionat, vam connectar en una
sèrie de competències que han
fet que anéssim retrobant-nos al
llarg del temps.

M'ha arribat una foto on em
comenta que ha engegat el seu
propi negoci, i em sento orgullosa d'haver-la acompanyat un tros
en aquest procés; perquè no tot és
econòmic i segur que podrà fer un
balanç positiu d això:
Un aprenentatge personal NO
pot tenir preu.
Cal tenir present que un mateix
sempre és vàlid. Tot!, tot aporta i
tot suma.
Que tot canvi és un desequilibri
que ens posa a prova i del que sens
dubte sortim més que enfortits.
Les persones que intentem
acompanyar a la gent en la cerca de feina, hem de tenir un plus
afegit a les 8 hores laborals, crec
que és quelcom que va amb nosaltres, que quan passegem un diumenge al matí i veiem un cartell
pensem en aquella persona que
li pot encaixar.
Només així millorarem la qualitat de vida de la gent que ens
confia la seva història i només
així empoderarem la nostra feina.

Treballar amb persones no és
vendre, la part humana no pot
desaparèixer, i això avui m'ha fet
sentir especial, perquè només que
això ens passi un cop a la vida als
professionals del sector, ja tindrà
sentit passar per tot el que passem dins la nostra temporalitat,
exàmens, mèrits i quantificar què
valem...
El que realment val és viureho, des de dins i sé i em sento orgullosa que només per aquestes
petites coses que la gent comparteix amb tu, la meva feina
valdrà la pena.

ENFEINA'T:
Olga Lorente Valero
Psicòloga Sòcio-laboral
www.olgalorente.com
olgalorentevalero@gmail.com

A TÀCTIC
NO FEM
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT

- 93 790 97 73 -
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