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Plaça de les Tereses, 34. Tel. 93 798 53 60
www.costadescans.com    

costadescans@costadescans.com

Gran oferta promoció sofà de pell
chaiselongue només 

1.000 €

Composició única per escollir la mà de la chaiselongue i el color de la pell.

PUBLICITAT

ILURO-ORO 3

Av. Jaime Recoder, 69
(a 100 m de la estación)
08301 Mataró 

*Si trae este anuncio, 0,50 €
más por gramo de oro

130923-961803GT

COMPRO ORO - ¡¡¡PAGO MÁS!!!
Horario de las 9:00 a las 20:30 h (no cerramos al mediodía) 
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ATLANTIC MAR, SA
La Junta general de l’entitat, en reunió celebrada
el dia 7 de gener de 2008, va adoptar per unani-
mitat l’acord següent:
Ampliar l’objecte social i la corresponent modifi-
cació de l’article dels estatuts socials, afegint-hi
el següent: “La producció d’energia elèctrica ge-
nerada per instal·lacions solars-fotovoltaiques,
tèrmiques, eòliques, hidràuliques o per mitjà de
qualsevol altra instal·lació per a la producció d’e-
nergies renovables amb destinació totes elles a
la revisió a les xarxes elèctriques a exclusió de
comercialització amb el consumidor final”.
L’administrador únic 
Georgina Sagrera Duch

131510/969008F
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Ajuntament de
Premià de Dalt

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió cele-
brada en data 11 de maig de 2009, va
acordar aprovar inicialment el Pla par-
cial El Carme presentat per l’Incasòl.

L’expedient complet s’exposa a infor-
mació pública pel termini d’UN MES,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i en un
dels diaris de més circulació de la pro-
víncia, així com al tauler d’anuncis
municipal, per tal que qualsevol que
ho desitgi pugui examinar-lo i adduir-
hi, durant el termini esmentat, totes
les al·legacions o observacions que
consideri oportunes.

Premià de Dalt, 25 de maig de 2009
L’alcalde, Joan Baliarda i Sardà

● L’Ajuntament de Tor-
dera s’ha compromès a ser
més curós i evitar el des-
brossament de les zones
humides del municipi du-
rant el temps que els ocells
hi fan el niu. Segons va
confirmar el regidor de
Medi Ambient, Carles Au-
let (CiU), la decisió va ser
precedida de les converses
mantingudes amb una en-

titat naturalista nascuda fa
pocs mesos: Orchis, Natu-
ralistes de la Selva i l’Alt
Maresme, i el període du-
rant el qual no es netejarà
es farà efectiu de l’1 d’a-
bril a l’1 d’agost. També
està previst que durant la
neteja es deixi una franja
mínima, i sempre que si-
gui possible, d’entre dos i
tres metres al voltant de la
vegetació de ribera.

Tordera no desbrossarà les
zones humides mentre els

ocells hi facin el niu
T.M. / Tordera

«En aquests deu anys la
Fira ens ha ensenyat que
necessitem espais com els
que crea per retrobar-nos
amb nosaltres mateixos i
ser feliços per una esto-
na.» L’alcalde de Santa
Susanna, Josep Monreal
(CiU), va destacar l’elevat
nivell d’espiritualitat que
s’ha potenciat en la prope-
ra edició de la Fira Màgica
conjuntament amb la par-
ticipació ciutadana en una
trobada amb segell propi.
Una participació que, tal
com va recordar la regido-
ra de Festes, Carme Here-
dia, ha d’arribar fent que
els veïns «se sentin aques-
ta celebració molt seva».

En aquest sentit, el di-
rector de la iniciativa, Àn-
gel Sánchez, va recordar
que la mostra, que coinci-
deix amb el solstici d’es-
tiu, va començar com un

aparador de propostes al-
ternatives, i s’ha acabat
convertint en un espai on
poden conviure discipli-
nes «molt diferents, però
encaminades totes a po-
tenciar el creixement per-
sonal i la felicitat». Així,
durant els dies 19, 20 i 21
de juny es proposa un pro-
grama en què no hi falta la
pràctica de teràpies natu-
rals i medicines alternati-
ves, expressions artísti-
ques variades, un concert
del cantautor Roger Mas,
l’art postal, la projecció de
curtmetratges i la confec-
ció d’un joc d’arcans de ta-
rot.

Casa del Tibet
Durant la presentació de la
fira es va posar especial
èmfasi en la coincidència
del desè aniversari amb els
cinquanta anys d’invasió

del Tibet per part de la Xi-
na i els seixanta de l’apro-
vació de la Declaració dels
Drets Humans. El presi-
dent de la Fundació Casa
del Tibet, Thubten Wang
Chen, va avançar que els
monjos tibetans participa-
ran activament en la fira
tant amb la creació d’una
mandala i la interpretació
de cants tradicionals com
amb la direcció d’un espai
on durant deu hores es vet-
llarà per la pau en silenci.
Experts en meditació, xa-
mans, guaridors i practi-
cants de ioga també pren-
dran part en la proposta.

Els solstici d’estiu conti-
nua sent una part essencial
de la fira, tal com va recor-
dar Àngel Sánchez, que va
fer esment de la ja tradicio-
nals cerimònia «on la in-
tensitat de la màgia puja al
seu màxim nivell».

La defensa dels drets humans s’afegeix al cartell

La Fira Màgica de Santa
Susanna arriba als deu anys

TERESA MÁRQUEZ / Santa Susanna

Imatge de família ben peculiar de la propera Fira Màgica de Santa Susanna. / T.M.

● Irreverent, escandalós, pallasso! Jan-
go Edwards participa aquest any en la
Fira Màgica de Santa Susanna. Formarà
duet amb un mag català que també ha
trepitjat molts escenaris però que com-
bina l’il·lusionisme amb un humor molt
més innocent: el Màgic Andreu. Ahir, a
la magnífica masia de Can Ratés, però,
hi va aparèixer un Edwards content de
poder fer el paper que més li escau. Per
entendre’ns, no va estalviar gesticula-
cions, baixades de pantalons per mos-

● Santa Susanna tornarà a viure la seva
cita més especial durant el cap de setmana
del 19 al 21 de juny, coincidint amb el
solstici d’estiu. La Fira Màgica celebra la

desena edició plenament consolidada,
combinant disciplines tan diverses com
ara les teràpies naturals, l’il·lusionisme, la
narració de contes, l’humor, la música i la
defensa dels drets humans.

trar uns llampants calçotets de Super-
man ni jocs de mans amb el micro. Un
cop va tenir la premsa a la butxaca –fins
i tot el pobre locutor de Ràdio Santa
Susanna, a qui va llepar la calba–, va
deixar anar l’artilleria del pallasso lliure
i provocador que no s’està de dir les ve-
ritats, encara que aquestes no facin gens
de riure. Edwards va engaltar frases
com ara aquesta: «Si somrieu durant un
minut i quan ho deixeu de fer la cara us
fa mal és que necessiteu reflexionar-hi
molt». Seriós, oi?

la crònica

La veritat sempre provoca
T.M.


