
Cicle de c inema infant i l  en cata là

Fet i amagar I I
DIUMENGE 8 / a 2/4 de 12 del matí
Sessió adreçada especialment a nens i nenes entre
5 i 10 anys. Consta de deu curtmetratges realitzats
amb diferents tècniques d’animació. 50 minuts.

Kiricú i les bèsties
salvatges
DIUMENGE 22 / a 2/4 de 12 del matí
L’avi explica com es converteix en diversos personatges,
i com el més petit i valent dels herois haurà de buscar
en el seu interior per a trobar el valor necessari per
triomfar sobre el mal. 75 minuts.

Més informació a www.filmat.net
Preu: 5,50 euros.
Organitzen: Associació Cultural Filmat i Foment Mataroní.

Clap

Mostra de c inema documental  musical

End of the century: the
story of the Ramones
DIMECRES 11 / a les 9 del vespre
Un monumental repàs per la història del
grup musical Los Ramones.

Dame veneno
DIJOUS 12 / a les 9 del vespre
Producció que il·lustra la carrera d’un dels grups
fonamentals del pop espanyol: Veneno, conjunció dels
talents de Kiko Veneno i els germans Amador.

The devil and
Daniel Johnston
DIMECRES 18 / a les 9 del vespre
Retrat fascinant sobre un artista amb un
impuls creador malaltís.

Joy division
DIJOUS 19 / a les 9 del vespre
Grup de punks inspirats que van canviar ràbia per
angoixa sota el lideratge del llegendari Ian Curtis,
funcionari de dia i poeta maleït de nit.

Preu: 5 euros.
Organitza: Casa de la Música Popular

Les Esmandies - Casal de Barri

Peaceble Kingdom
DIVENDRES 13 / a 2/4 de 9 del vespre
Documental sobre els animals, a càrrec
de l’Associació Animalista Libera.
Organitza: AVV de Peramàs-Esmandies i Les Esmandies Casal de Barri

IES Miquel Biada

La chaqueta metálica
DISSABTE 28 / a 2/4 de 9 del vespre
Dirigida per Stanley Kubrick, la pel·lícula
segueix les experiències d’un escamot de marines
des de l’entrenament fins a la intervenció a la
guerra del Vietnam.
Preu: 2 euros
Organitza: AMPA IES Miquel Biada

música
27a Setmana de Música Ant iga

Capella dels Dolors
de la Basílica de Santa Maria

Entre el cel i la terra
DIVENDRES 13 / a les 9 del vespre
Concert a càrrec de Música Reservata de
Barcelona, un grup de cambra coral que té per
objectiu donar a conèixer el repertori menys
conegut del Renaixement i Barroc. Amb Jordi
Abelló, contratenor, Albert Riera i Antoni
Trigueros, tenors i Jordi Blanco i Tomàs Maxé,
baixos.
Preu: 9 euros. Localitats a l’IMAC i a les oficines
i servei Tel-Entrada de Caixa Catalunya

Foment Mataroní

Il susurro di l’ària
DISSABTE 14 / a 2/4 de 9 del vespre
El Quartet Meridien, amb dos violins, una viola
i un violoncel, interpreta la música de finals del
segle XVII i XVIII. El programa gira entorn a les
àries de l’òpera barroca i clàssiques. Amb Laia
Firgolé, soprano.
Preu: 14 euros. Localitats al Foment Mataroní

Can Palauet

El clavicèmbal,
entre dos aniversaris
DIMECRES 18 / a 2/4 de 9 del vespre
Conferència-concert a càrrec d’Albert Romaní,
reconegut clavecinista que presentarà un
recorregut pel repertori de Henry Purcell,
G. F. Händel i F. Joseph Haydn.
Preu: 9 euros. Localitats a l’IMAC i a les oficines
i servei Tel-Entrada de Caixa Catalunya

Golha (flors).
Aproximació
a l’Afganistan
Del 26 de novembre al 26 de desembre
Un recorregut pel passat i el futur de l’Afganistan
a través de la mirada de 26 dones afganeses,
a partir d’una proposta de l’Associació drets
humans a l’Afganistan.
Organitza: Tres Roques Centre de Formació Permanent. Col·labora: IME

Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona

Obra Gràfica
- Edicions Murtra
Del 20 de novembre al 14 de desembre
Recull d’obra gràfica de Sandra Lehnis, Perejaume,
Riera i Aragó, Melinda Schawel i Francine Simonin,
realitzada al Taller de Gravat d’Edicions Murtra.
Organitza: Associació Sant Lluc per l’Art Mataró

activitats
literàries

Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Véns a la tertúlia?
DIMECRES 4 / a les 7 de la tarda
Tertúlia literària sobre el llibre Maragall i la setmana
tràgica, de Josep Benet, una obra de referència
per entendre els fets que es van desenvolupar a
Barcelona, durant l’estiu de 1909. Activitat
moderada per l’escriptor Toni Sala.
Organitza: Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Club gomet vermell
Els dijous 5, 12, 19 i 26 / a les 6 de la tarda
Trobada literària per a nens i nenes a partir de 7
anys. Una activitat per compartir les emocions a
través de les lectures que la biblioteca recomana.
Organitza: Biblioteca Pública Pompeu Fabra

L’hora del  conte.
12è aniversar i  de la  b ib l ioteca

El gall Frederic
i la gallina Caterina
DIMARTS 3 / a les 6 de la tarda
Al Mas Serrat hi viu un gall, que és molt eixerit:
cada dia es lleva de matinada, canta quan surt
el sol i tota la natura es desperta. Però un dia
el gall Frederic es troba malament. A càrrec
de Pengim-Penjam Titelles.

L’escarabat d’or
DIMARTS 10 / a les 6 de la tarda
Els protagonistes d’aquest conte, el senyor Legrand
i el seu criat Júpiter, troben un escarabat molt
estrambòtic. A càrrec de Titelles Naip.

En Barbacoa i
Poca-Pena, dos
bergants de bona mena
DIMARTS 17 / a les 6 de la tarda
Els nostres dos pirates, el Capità Barbacoa i el
seu grumet Poca-Pena, són dins el seu vaixell
Temut a punt de partir a la recerca del tresor,
el mapa del qual el Capità acaba de robar al
temible Barbanegra. A càrrec de En Clau de Clown.

Cançons de falda
DIMARTS 24 / a les 6 de la tarda
Hi ha cançons que sempre ens acompanyen, i
que aprendre-les i cantar-les junts poden ser
una bona forma de passar l’estona i relacionar
pares i fills. A càrrec d’Oriol Canals.
Organitzen: IMAC - Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Biblioteca Caixa Laietana
Els di jous a la  b ib l io

Polls
DIJOUS 5 / a 2/4 de 6 de la tarda
En Simó està tan enamorat de la Lea que
no li importa gens ni mica que se li enganxin
els polls... això sí, a canvi d’un petó!
Conte d’Stephanie Blake.

En Pere sense por
DIJOUS 12 / a 2/4 de 6 de la tarda
En Pere, un noi molt valent, havia sentit
parlar tantes vegades de la por que un dia va
decidir anar-se’n pel món a veure si la trobava...
Conte d’Andrew Stacey.

El soldadito de plomo
DIJOUS 19 / a 2/4 de 6 de la tarda
Si voleu conèixer la història mai explicada
del soldadet de plom, veniu a la biblio.
Conte de Jörg Müller.

L’illa del tresor
DIJOUS 26 / a 2/4 de 6 de la tarda
La vida d’en Jim va capgirar-se al conèixer a
un vell mariner, un pirata amb un cofre i un
mapa del tresor. Conte de Robert L. Stevenson.

Organitza: Caixa Laietana

Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Parlem-nos
Del 2 al 28 de novembre
Recull fotogràfic de parelles lingüístiques. Hi
ha representades 40 nacionalitats diferents i
un total de 47 alumnes i 31 parelles lingüístiques.
S’hi reflecteix la situació dels immigrants que fan
l’esforç per aprendre la nostra llengua, d’una banda,
i la dels catalans que fan l’esforç d’ajudar-los
en aquest aprenentatge, de l’alta.

El dimarts 10, a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala
d’actes de la Biblioteca, hi haurà la inauguració
del Curs 2009-2010 del Centre de Normalització
Lingüística del Maresme.
Organitza: Ajuntament de Mataró i Centre de Normalització Lingüística del
Maresme. Col·labora: IMAC-Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Sala d’Exposicions Caixa Laietana

Trens
Fins a l’1 de novembre
Mostra de modelisme ferroviari i exhibició de
maquetes amb circulacions constants de trens en
miniatura. Activitat relacionada amb la celebració
del 161è aniversari de l’arribada del tren a Mataró.
Organitzen: Grup Ferroviari Mataró i Caixa Laietana

09 09 09
Del 9 de novembre al 9 de desembre
09 09 09 és una noua intervenció amb nouranta-
nou nouradors que noustraran la seva nou.
Organitzen: Els n9u n9us i Caixa Laietana

Centre Cívic de Cerdanyola

Festa de la Primavera
Fins al 13 de novembre
Exposició del concurs de dibuix i pintura de
la Festa de la Primavera del Parc de l’Alegria.
Organitza: Associació de Veïns i Amics del Parc de l’Alegria

Biblioteca Pompeu Fabra

Sabies que a Catalunya
existeix una altra llengua?
Fins al 13 de novembre
L’existència d’aquesta llengua es remunta a més
de dos segles de trajectòria, encara que al llarg
de la història ha estat coneguda amb diferents
noms: gestos, mímica, llenguatge mímic,
llenguatge de signes...
Organitza: Centre de persones sordes del Maresme a Mataró

Comuna de l’Art

Hell en
Del 2 de novembre al 2 de desembre
Inauguració el dissabte 7, a les 7 de la tarda
Exposició de fotos a càrrec d’Elena Garcia,
que ens mostrarà la seva altra forma de veure
les coses. Amb l’actuació musical d’Ayala el
dia de la inauguració.
Organitza: Comuna de l’Art

Ateneu Caixa Laietana

XX Aniversari
Fundació Gaudí
Del 3 al 15 de novembre
Exposició sobre la tasca realitzada per l’Institut
Gaudí de la Construcció durant els seus 20 anys
d’història, centrada en la formació de joves i
treballadors del món de la construcció.
Organitza: Institut Gaudí de la Construcció

El bolet al plat
Del 5 de novembre al 8 de desembre
Inauguració el dijous 5, a 2/4 de 8 del vespre
Mostra al voltant del món dels bolets i la seva
presència a la cuina catalana.
Organitzen: Societat Catalana de Micologia i Caixa Laietana

Espai d’Art Mossèn
Jacint Verdaguer

Mags de Llum
Del 6 al 30 de novembre
Inauguració el divendres 6, a les 8 del vespre
Exposició de pintura, escultures, poemes,
fotografies i petites actuacions. A càrrec
del Col·lectiu Mags de Llum.
Organitza: Espai d’Art Mossèn Jacint Verdaguer

Sala d’exposicions
de l’Associació Sant Lluc,
al Casal Nova Aliança

Entre copes
Del 7 al 28 de novembre
Inauguració el dissabte 7, a 2/4 de 8 del vespre
Exposició d’olis recents de l’artista mataroní
Jordi Santamaria.
Organitza: Associació Sant Lluc per l’Art Mataró

Tres Roques Centre
de Formació Permanent

Escoles d’altres mons
Del 8 al 21 de novembre
Mostra fotogràfica que reuneix cinquanta imatges
que Kim Manresa ha anat recollint durant anys
de treball, en un viatge arreu del món

Henry Dark
DIJOUS 19 / a 2/4 de 10 de la nit
Primer disc amb un so amb influències
clares del rock de principis dels 90.

Dmoments Quartet
DIUMENGE 22 / a 2/4 de 9 del vespre
Dmoments és un grup amateur de jazz que
sorgeix el 2007 fascinat per la recuperació
de tendències sonores dels anys 70.

Beatriz Grifol
DIJOUS 26 / a 2/4 de 10 de la nit
Des de Burgos arriba la veu i la guitarra de
Beatriz i les percussions d’instruments
autòctons del sud de l’Índia.

Preu: aportació mínima de 2 euros per a l’artista
Organitza: Cafè Cultural El Dau

Comuna de l’Art

Sol@ ante el peligro!
DISSABTE 14 / a 2/4 de 8 del vespre
Concert de pop a càrrec de Leila Trip.

Music! Music!
DISSABTE 21 / a 2/4 de 8 del vespre
Jordi Tost, sota el nom d’El Gos Binari,
oferirà un particular concert de música folk.

Music! Music!
DISSABTE 28 / a 2/4 de 8 del vespre
Concert a càrrec de Versión Original, grup de
pop rock que neix a Mataró l’agost del 2008.
Organitza: Comuna de l’Art

Foment Mataroní

Banda Municipal
de Barcelona
DIVENDRES 20 / a 2/4 de 10 de la nit
Aquesta institució musical de llarga tradició,
present a les majors celebracions festives del país,
oferirà un concert únic a la capital del Maresme.
Dins del VII Cicle de Concerts del Foment Mataroní.
Preu: 21 euros

Marina
DIUMENGE 29 / a les 6 de la tarda
Marina fou estrenada fa més de cent anys com
a sarsuela, però després es va fer una versió
d’òpera de melodies contagioses i lletra fàcil,
que és la que ha arribat als nostres dies.
Dins del V Cicle de sarsuela del Foment Mataroní.
Preu: 22 euros

Organitza: Foment Mataroní

Casal Nova Aliança

A dos cuerdas
+ Quico
DIVENDRES 20 / a les 8 del vespre
Un parell de propostes de pop rock
acústic en un ambient acollidor i càlid.
Preu: 4 euros
Organitza: Col·lectiu de Músics del Maresme

Ateneu de Caixa Laietana

Reality txoff!!!
DIUMENGE 22 / a les 6 de la tarda
Concert familiar participatiu en el que
menuts i grans podran ballar, riure i jugar
seguint les indicacions dels animadors de
la Companyia Mamacaca.
Preu: 5 euros
Organitza: Casa de la Música Popular. Col·laboren: IMAC i Caixa Laietana

exposicions
Museu de Mataró

25 anys de bolets
Del 7 al 15 de novembre
Tradicional mostra de la diversitat de bolets
del Maresme, acompanyada d’explicacions sobre
diversos aspectes de la seva vida, com a mitjà
per poder entendre el paper que juguen aquests
organismes en el medi i fomentar conductes
respectuoses amb el patrimoni natural.

Activitats complementàries: sortida de camp,
visites guiades, tallers pedagògics, un curs
de bolets i un taller familiar.
Organitza: IMAC - Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.
Col·labora: Diputació de Barcelona

Xarxes. Els primers
intercanvis fa 6000 anys
Del 20 de novembre al 17 de gener de 2010
Inauguració el divendres 20, a 2/4 de 8 del vespre
Per primera vegada es reuneix un conjunt
excepcional de materials d’època neolítica,
seleccionats sota l’òptica dels intercanvis, com
a mitjà de relacions socials i econòmiques entre
les diferents comunitats i territoris.
Organitzen: IMAC - Museu de Mataró, Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona, Museu de Gavà, Museu d’Història de
Sabadell i Generalitat de Catalunya

espectacles
Sala Cabañes

Clònica d’humor
DISSABTE 7 / a 2/4 de 10 de la nit
Espectacle d’humor a càrrec de Pep Plaza.
Acte emmarcat dins la celebració dels
125 anys del Centre Catòlic.
Preu: 15 euros platea / 12 euros amfiteatre
Organitza: Sala Cabañes

Foment Mataroní

Somnis
DIUMENGE 8 / a 2/4 de 7 de la tarda
Peça teatral en la que el protagonista porta més
de 40 anys cobrant factures de l’empresa La Infalible.
Un dia va a cobrar un factura d’un enterrament,
i la seva vida canvia. A càrrec del Grup de Teatre
El Tramvia.
Preu: 6 euros
Organitza: Foment Mataroní

cinema
Teatre Monumental

XXXI Mostra de Cinema
/ XII I Mostra de
Curtmetratges
DIUMENGE 1 / a les 7 de la tarda
Acte de cloenda de la XXXI Mostra de Cinema
i veredicte del jurat i del públic de la XIII Mostra
de Curtmetratges. A continuació projecció de
la pel·lícula Última sesión, de Francesc Páez,
rodada a Mataró durant l’any 2008.

Preu: 5,70 euros
Organitza: IMAC - Comissió de cinema

Foment Mataroní

Cinema al Foment
Projeccions de cinema tots els dilluns (dia de
l’espectador excepte festius i vigília de festius),
divendres i dissabtes. Consulteu la programació
a www.matarofoment.org
Preu: 5 euros / 3,5 euros el dia de l’espectador
Organitza: Cinema Foment Mataroní

Cinema en vers ió or ig inal

El séptimo cielo
DIMARTS 3 / a les 9 del vespre
Inge coneix casualment a Karl. Ella porta trenta
anys casada i està en la seixantena; ell té 76 anys.
De sobte, reapareix un apassionament que ja havia
oblidat. (Alemanya, 2008). VOSE, 98 minuts.

Mongol
DIMARTS 10 / a les 9 del vespre
Sergei Bodrov mostra la cara cruel i alhora humana
de l’emperador Genguis Khan. Pel·lícula rodada als
escenaris naturals on van succeir els fets: Xina,
Mongòlia i el Kazakhstan. (Kazajstan-Rúsia-
Alemanya-Mongòlia, 2007) VOSE, 126 minuts.

Can Tunis
DIMARTS 17 / a les 9 del vespre
Documental carregat de cruesa i sentiment, que
ens apropa als últims dies del barri marginal de
Can Tunis, una lacra enmig de la Barcelona
moderna i turística. (Barcelona, 2007). VO

Trabajo ocasional
de una esclava
DIMARTS 24 / a les 9 del vespre
Roswitha es veu obligada a exercir d’avortista
per mantenir el seu marit. Més endavant decidirà
prendre part en el món de la política i el treball
social. (Alemanya, 1973). VOSE, 92 minuts.

Altar del Roser de
la Basílica de Santa Maria

Els Ministrils
+ Coral Amethysta
DISSABTE 28 / a les 9 del vespre
Concert coral amb un repertori extens i variat
i que mostrarà les grans possibilitats vocals i
interpretatives de les dues formacions.
Preu: 9 euros. Localitats a l’IMAC i a les oficines
i servei Tel-Entrada de Caixa Catalunya

Henry Purcell
(1659-1695) i
Paràfrasis
contemporànies
de música antiga
DIUMENGE 29 / a les 6 de la tarda
El Cor Ciutat de Mataró presentarà un programa
que parteix d’un dels més grans compositors
de l’època del Barroc.
Preu: 9 euros. Localitats a l’IMAC i a les oficines
i servei Tel-Entrada de Caixa Catalunya

Organitzen: IMAC, Unda Maris i Te de Tertúlia.
Col·laboren: Museu Arxiu de Santa Maria i Basílica de Santa Maria

Clap

Absenta
DIJOUS 5 / a les 10 de la nit
La formació recupera cançons perdudes en el
temps amb una força renovada i un directe
contundent. Dins del cicle Banc de proves.
Entrada lliure

Le Punk
DIVENDRES 6 / a les 10 de la nit
Nit plena de tango, rock i folk.
Preu: 10 euros taquilla / 8 euros anticipada

Javier Krahe
DISSABTE 7 / a les 10 de la nit
Tot un clàssic irreverent de la música popular.
Cantautor amb esperit bohemi de petites audiències,
amb qui comparteix delirants històries d’amor.
Preu: 18 euros taquilla / 15 euros anticipada

Javier Ruibal
DIVENDRES 13 / a les 10 de la nit
Un dels màxims exponents de la cançó d’autor
andalusa, pioner del mestissatge i la fusió d’estils.
Preu: 18 euros taquilla / 15 euros anticipada

Angram + Atrasluz
DISSABTE 14 / a les 10 de la nit
Nit de rock amb dues formacions que pertanyen
al Col·lectiu de Músics del Maresme.
Preu: 5 euros

La Bundu Band
DIUMENGE 15 / a 2/4 de 6 de la tarda
Combinació del so típic jamaicà, mestissatge i
ska amb l’electrònica del drum’n’bass més actual
i el so tradicional de les dolçaines, gralles i tarotes.
Dins del cicle Discconcert, amb la col·laboració
del Taller d’Idees del Maresme.
Preu: 2 euros

Swan Fyahbwoy
+ Havana Klub Rkr
DIVENDRES 20 / a les 10 de la nit
Nit de reggae i dancehall.
Preu: 12 euros taquilla / 10 euros anticipada

Lád Cúig
DIJOUS 26 / a les 10 de la nit
Grup nascut l’any 2006 a Arenys de Munt, que versiona
cançons populars irlandeses, escoceses, gallegues
i portugueses. Dins del cicle Banc de proves.
Entrada lliure

El Niño de la Hipoteca
DIVENDRES 27 / a les 10 de la nit
Grup que no es pot encasellar, que passa per tots
els estils musicals existents. Dins del cicle El grup
del mes de les Cases de la Música.
Preu: 7 euros
Organitza: Casa de la Música Popular

Cafè Cultural El Dau

Versión Original
DIJOUS 5 / a 2/4 de 10 de la nit
Formació de pop rock que neix a Mataró
l’agost del 2008.

Dídac Rocher
DIJOUS 12 / a 2/4 de 10 de la nit
Cantautor les cançons del qual destil·len
penombra, desconcert i també amor i calma.

Dj Cjordi Rumânu
DIVENDRES 13 / a 2/4 de 12 de la nit
La música de l’est d’Europa té una alta càrrega
sentimental. Fascinats per aquest folklore musical,
els Cjordi Rumânu conviden a gaudir o descobrir
aquestes melodies festives i rítmiques.

Vinodelfin
DIUMENGE 15 / a 2/4 de 9 del vespre
El 2006 Vinodelfin es destapa com a banda de pop
rock capaç de combinar de manera original els sons
contemporanis amb una actitud independent que
abraça les seves pròpies arrels i influències.

agenda
cultural

novembre
mataró
2009

Mataró fa recerca
sobre el canvi climàtic
A partir del 25 de novembre
Inauguració el dimecres 25, a 2/4 de 8 del vespre
Exposició sobre el canvi climàtic i el seguiment
de les dades que generin l’estació metereològica
i el mesurador del CO2 atmosfèric, instal·lats
recentment al terrat del Museu de Mataró.
Organitza: IMAC - Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.
Col·labora: Institut Català del Clima (IC3)

Ca l’Arenas Centre
d’Art del Museu de Mataró

Art i guerra és el títol de l’eix temàtic de les
exposicions de la nova temporada 2009-2010
de Ca l’Arenas.

Primera planta

Destrucció, espoli
i salvaguarda del
patrimoni durant
la Guerra Civil;
l’exemple de Mataró
Fins al 12 de setembre de 2010
L’exposició mostra la salvaguarda del patrimoni
artístic durant la Guerra Civil en els àmbits
nacional, català, i, sobretot, el local.

Menjador

Impressions de guerra
Fins al 13 de desembre
Dibuixos, aquarel·les i olis de Jordi Arenas que
mostren la visió d’un noi de 15 anys davant uns
fets, la Guerra Civil, que li van marcar per
sempre la vida i, de retruc, la seva professió.

Sala 1

Perecoll. Markale,
Sarajevo. 5 febrer 1994
Fins al 13 de desembre
L’artista mostra la seva particular visió sobre
la guerra, en una interpretació de la massacre
del mercat de Markale de Sarajevo del 5 de febrer
de 1994.

Sala 2 i  La galer ia

Para Bellum 12mm.
1a Intervenció.
Fins al 13 de desembre
“Para Bellum 12mm” és un cicle d’exposicions que
mostren el treball de dotze artistes que, prescindint
de l’imatge explícita de l’horror, mostren l’experiència
bèl·lica des dels flancs a vegades invisibles de la
vigília i la seqüela. Cicle comissariat per Martí Peran
i Andrea Aguado. Amb vídeos de Yael Bartana,
Mapasonoro / Domènec i Lamia Joreige.
Organitza: IMAC- Museu de Mataró

Sales d’exposicions
de Can Palauet

Més enllà de l’objecte.
Obres de la col·lecció
MACBA
Fins al 15 de novembre
Exposició col·lectiva comissariada pel Museu d’Art
Contemporani de Barcelona. Amb obres de Joan
Brossa, Leandre Cristòfol, Antoni Llena, Robert
Llimós, Miralda Muntadas, Carlos Santos
i Francesc Torres... entre d’altres.
Organitzen: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya i IMAC

El geni de les coses.
ODA
Del 27 de novembre al 31 de gener
Inauguració el divendres 27, a les 8 del vespre
Prenent la quotidianitat com a territori a activar,
l’exposició presenta diverses maneres d’observar,
d’interrogar i d’actuar sobre aquest escenari,
impulsats per l’energia d’allò més proper, accessible
i simple: Els objectes i l’espai. Projecte de Rosa
Pera que aplega treballs de 10 creadors
contemporanis procedents de diversos indrets.
Organitzen: IMAC i Diputació de Barcelona. Col·labora: Saladestar

Espai f

Taller de gravat
Fins al 29 de novembre
Exposició del treball dels alumnes del Taller
de Gravat de l’IMAC (curs 2008-2009), dirigit
per Jordi Rosés i Pilar Lloret.
Organitza: IMAC

Diversos indrets

Zona intrusa:
Portes Obertes
Els divendres / de 4 a 6 de la tarda
Zona Intrusa és un projecte pedagògic i cultural
que es realitza als centres d’educació secundària
de Mataró, en el qual una rulot mostra el treball
dels alumnes participants.
Projecte comissariat per Oriol Fontdevila i
LaFundició, amb el suport del programa Artwork’09.
DIVENDRES 6: IES Pla d’en Boet
DIVENDRES 13: IES Satorras
DIVENDRES 20: Escola Pia Santa Anna
Organitza: IMAC

Els actes són gratuïts excepte els que s’hi indica el preu / Es recorda
a totes les entitats culturals que tenen a la seva disposició aquesta agenda per
tal d’anunciar llurs activitats, per la qual cosa hauran de fer arribar la programació
abans del dia 10 del mes precedent / L’Institut Municipal d’Acció Cultural es
reserva el dret de variar qualsevol aspecte d’aquest programa sempre que sigui
imputable a raons alienes / La responsabilitat dels actes i de la informació que
aquí es dóna recau exclusivament en les entitats organitzadores / Podeu demanar
rebre l’AGENDA CULTURAL a www.mataro.cat o a les oficines de l’IMAC.



El Racó del Casal Nova Aliança

Etnoclimatologia marítima
a l’Alt Maresme. Estudis
dels sabers populars
davant del canvi climàtic
DISSABTE 28 / a les 5 de la tarda
Presentació del projecte de recerca
a càrrec d’Eliseu Carbonell.
Organitzen: Grup d’Història del Casal, Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya i Institut Ramon Muntaner

visites i
rutes guiades

Les seccions del Museu
Arxiu de Santa Maria
DISSABTE 7 / a les 6 de la tarda
Recorregut comentat per la Sala de Síntesi,
el Conjunt dels Dolors i les altres seccions del Museu.
Organitza: Museu Arxiu de Santa Maria. Centre d’Estudis Locals de Mataró

Ruta per la
història de Mataró
DIUMENGE 8 / a les 11 del matí
Mataró és una ciutat de més de dos mil anys
d’història. El recorregut us permetrà conèixer una
part del seu patrimoni arqueològic i històric, des de
l’Iluro romana fins a l’època del Modernisme.
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró
Organitza: IMPEM

El Modernisme
a Mataró
DIUMENGE 22 / a les 11 del matí
Recorregut pels edificis més significatius
del Modernisme mataroní.
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró
Organitza: Institut Municipal d’Acció Cultural

Una volta pel món
del gènere de punt.
Fundació Jaume Vilaseca
Tots els dijous feiners, de 3 a 7 de la tarda
Visita per conèixer els processos de fabricació
del gènere de punt: les fibres, les màquines
i la confecció.
Organitza: Fundació Jaume Vilaseca

Rutes audioguiades
Tots els dies de la setmana
Per Mataró: Per descobrir al vostre aire l’empremta
dels romans, les places barroques, els edificis
neoclàssics i l’arquitectura modernista.
Ruta comercial: Per descobrir la història comercial
de la ciutat, l’origen dels mercats, la importància
del comerç marítim i els establiments més
emblemàtics o centenaris.
El punt de lliurament de les àudioguies:
Oficina de Turisme (de dl a ds de 10 a 13 h
i de 17 a 19 h. Dg i festius de 10 a 14 h).
Organitza: Institut Municipal de Promoció Econòmica

mataró
fa festa

Associació de Gent Gran
Jaume Terradas

30è aniversari
Associació de
Gent Gran
Jaume Terradas
DIUMENGE 8 / a les 11 del matí
Ballada de sardanes i homenatge a la gent gran.
Organitza: Associació de Gent Gran Jaume Terradas

Plaça de Santa Anna

14a Diada de la Colla
Castellera Capgrossos
de Mataró
DIUMENGE 8 / a les 12 del migdia
Amb la participació dels Castellers de Barcelona,
els Castellers de Lleida i els Capgrossos de Mataró.
Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Col·labora: IMAC

Diversos indrets

VI Setmana Cultural
de Cerdanyola
Del 13 al 22 de novembre
Setmana d’activitats diverses: exposicions
de pintura i còmic, concerts, balls tradicionals,
tallers, recitals de poesia i conferències

DIUMENGE 15 / a les 12 del migdia: actuació
de l’Esbart Dansaire d’Iluro.

DIUMENGE 22 / a les 12 del migdia: concert
vermut amb la Banda Ciutat de Mataró.
Organitza: Associació Cultural Cerdanyola

Ateneu Caixa Laietana

Conferències a l’entorn
de l’exposició El bolet al plat.

Gastronomia
DIJOUS 5 / a 2/4 de 7 de la tarda
A càrrec de Santi Santamaria, cuiner
del restaurant Can Fabes.

Toxicitat
DIJOUS 12 / a 2/4 de 7 de la tarda
A càrrec d’Anselm Mayoral, membre
de l’Associació Catalana de Micologia.

Conreu de bolets
DIJOUS 19 / a 2/4 de 7 de la tarda
A càrrec de Miquel Bolea, membre de
l’Associació Catalana de Micologia.

Bolets
DIJOUS 26 / a 2/4 de 7 de la tarda
A càrrec de Salvador Mateu, propietari
i cuiner del restaurant Les Ginesteres
d’Argentona.

Organitzen: Societat Catalana de Micologia i Caixa Laietana

Tres Roques Centre
de Formació Permanent

Aproximació a
l’art català de la
2a meitat
del segle XX
DIVENDRES 13 / a les 7 de la tarda
Jornada d’aprofundiment en la figura de
l’artista Miquel Barceló i les seves obres
presents a la col·lecció Fundació Privada
Carmen i Lluís Bassat. A càrrec de Rosa
Torroja, llicenciada en història de l’art.
Preu: 4 euros

Finances ètiques i
transformació social
Els DIJOUS / a les 7 de la tarda
Cicle per conèixer una proposta políticament
possible, econòmicament rendible i socialment
implicada.

DIJOUS 5: Coop 57 i Oikocrèdit: cooperatives
de serveis financers. A càrrec de Ramon
Pasqual i David Díaz

DIJOUS 12: Triodos Bank: un model holandès
de banca ètica. A càrrec d’Isabel Ibáñez

DIJOUS 19: Cap a un sistema de finances
ètiques. A càrrec de Narcís Sánchez
i Jordi Marí
Preu: 4 euros per sessió

Jornada
d’assessorament
al músic
DISSABTE 21 / a les 6 de la tarda
Jornada destinada a informar i donar
suport a joves músics en el llançament
i la professionalització.
Entrada gratuïta

Organitza: Tres Roques Centre de Formació Permanent.
Col·labora: IME i Ajuntament de Mataró

Escola Pia Santa Anna.
Edifici de Mar

Mesurant l’univers
amb un gra d’arròs
DIJOUS 19 / a 2/4 de 9 del vespre
Un gra d’arròs es pot convertir en una eina de
mesura astronòmica per entendre millor el lloc
on vivim. A càrrec de Jordi Lopesino, escriptor
i astrònom amateur. Dins del cicle de
conferències Vespres de Santa Anna.
Organitza: Escola Pia de Mataró

Sala d’Actes de
Caixa Laietana

La genètica
del càncer
DIJOUS 26 / a les 8 del vespre
Conferència sobre la genètica del càncer
amb el Dr. Tauls, de l’Institut Català
d’Oncologia.
Organitza: Maresme Oncològic

Crisi econòmica,
valors humans
i valors cristians
DILLUNS 30 / a les 8 del vespre
Conferència a càrrec de l’expresident
del Parlament de Catalunya, Joan Rigol.
Organitza: Cristianisme s. XXI

Llibreria Robafaves Jove

L’Hora del  conte

El que el llop li
explica a la lluna
DIMECRES 4 / a les 6 de la tarda
El llop es desperta amb una gana... de llop.
S’empassa una ovella, una gallina, un porc... Però,
llavors, els animals fan una gran festa a la panxa
del llop i no el deixen dormir. Conte de Lucia Scuderi.

La fàbrica de núvols
DIMECRES 11 / a les 6 de la tarda
En Blai i el seu gos viuen en un país on troben
a faltar la pluja, per això se’n van tots dos a
la recerca de núvols en un país llunyà.
Conte de Ceseli Josephus Jitta.

La mare mai no em va dir...
DIMECRES 18 / a les 6 de la tarda
Una mirada de reüll als petits secrets de la vida.
Conte de Babette Cole.

Una cançó per a la Jamela
DIMECRES 25 / a les de 6 de la tarda
A la Jamela li surt feina d’ajudant a la perruqueria
de la seva tia, i un dia la seva ídola Chaka Chaka
hi va perquè la pentinin. Conte de Niki Daly.
Organitza: Llibreria Robafaves Jove

conferències
Sala d’actes de Can Palauet

La música del temps
del racionalisme, en
el 200 aniversari de
la mort de F.J. Haydn
Els DIMARTS / a les 6 de la tarda
Monogràfics sobre la música del període classicista,
aprofundint sobretot en el gran compositor de
l’època, Franz Joseph Haydn, a càrrec de Joan Vives,
músic, locutor-redactor de Catalunya música i
divulgador musical.

DIMARTS 3: Introducció: els 20 fills de
Johann Sebastian Bach
DIMARTS 10: Luigi Boccherini, el geni quasi oblidat
DIMARTS 17: Franz Joseph Haydn (1a part)
DIMARTS 24: Franz Joseph Haydn (2a part)
Preu: 4 euros per sessió
Organitza: IME. Gestiona: Te de Tertúlia. Col·labora: IMAC

Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Astronomia

Cicle de conferències per conèixer millor alguns
dels protagonistes dels coneixements i avenços
de la història de l’astronomia al llarg del temps.

Meteorits:
els fenòmens del cel
DIJOUS 12 / a les 7 de la tarda
Què són i d’on vénen els meteorits, l’extinció
dels dinosaures, l’origen de la vida, el meteorit
de la guerra de successió a Catalunya...
A càrrec de Jordi Lorca, professor de la U.P.C. i
investigador de l’Institute of Meteoritics (Estats Units),
del CNRS (França) i de la U.B.

A la lluna de València
DIJOUS 26 / a les 7 de la tarda
Històries i llegendes del cel i de les estrelles:
d’on ve l’expressió estar a la lluna de València,
els personatges mitològics a les estrelles, etc.
A càrrec d’Albert Estengre, rondallaire.

Organitza: Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Llegeix  amb nosal t res

2n Cicle de tertúlies de lectura fàcil: Nivell
elemental. Tertúlies literàries orientades a persones
amb ganes de llegir i expressar-se en català
de manera relaxada i divertida.

Històries poc corrents
DIMECRES 18 / a les 7 de la tarda
Selecció de contes de Pere Calders.

Setze contes
DIMECRES 25 / a les 7 de la tarda
Setze contes de Maria Mercè Roca.
Organitzen: Centre de Normalització Lingüística
i IMAC-Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Les Esmandies - Casal de Barri

Tres segles de música.
Segles XVII, XVII I, XIX
Els DILLUNS / a les 6 de la tarda
Monogràfic musical a càrrec de M. Teresa Julià,
professora de música i especialista en la recerca
de música antiga.

DILLUNS 2: Versailles. Música en temps
de Lluís XIV i Maria Antonieta
DILLUNS 9: W. A. Mozart. 1a part
DILLUNS 16: W. A. Mozart. 2a part
DILLUNS 23: Franz Schubert
DILLUNS 30: Robert Schumann
Preu: 4 euros per sessió
Organitzen: AVV de Peramàs-Esmandies i Les Esmandies Casal de Barri

Plaça de l’Ajuntament

Festa solidària
amb el poble saharauí
DISSABTE 14 / durant tot el dia
Activitats durant tot el dia per fer ressò de la
problemàtica del Sàhara occidental i la cultura
saharauí: exposició, paradetes, actuacions de
circ, teatre i música, activitats infantils...
Organitza: Joves per un Sàhara lliure

Parc de l’Alegria

Festa de la Tardor
DIUMENGE 15 / durant tot el dia
Marxa popular pel Parc Forestal i rodalies (sortida
a les 8 del matí des de la Plaça de Canyamars),
exposició micològica i dinar de germanor.
Organitzen: Associació de Veïns i Amics del Parc de l’Alegria

Diversos indrets

V Trobada Gegantera
de Tardor
DISSABTE 21 / a 2/4 de 6 de la tarda
Cercavila de gegants des de l’escola
Cor de Maria fins a la plaça de Santa Anna.
Organitzen: AMPA i Colla Gegantera del Col·legi Cor de Maria

Basílica de Santa Maria

Lliurament de
Premis Sardana 2009
DISSABTE 21 / a 2/4 de 6 de la tarda
Concert amb la Cobla Ciutat de Girona.
Dins dels actes de Mataró, Ciutat Pubilla
de la Sardana.
Organitzen: Federació Sardanista de Catalunya i Obra del Ballet Popular.
Col·labora: Comissió de Mataró Ciutat Pubilla de la Sardana

Des de la plaça
de l’Ajuntament

Presentació
de l’Elisenda
DISSABTE 28 / a les 5 de la tarda
Cercavila de gegants pels carrers del centre
fins arribar a Can Marchal on es presentarà
i batejarà la nova geganta Elisenda de la
Colla Bogeria Gegantera.
Organitza: Bogeria Gegantera.
Col·labora: IMAC

diversos
Centre Cívic Pla d’en Boet

Agenda
Llatinoamericana 2010
DIVENDRES 13 / a 2/4 de 8 del vespre
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana
2010 Salvem-nos amb el Planeta, una
iniciativa que pretén fer reflexionar sobre
els temes polítics i socials des d’un vessant
constructiu i crític. A càrrec del Sr. Ignasi
Riera i Gassiot, escriptor i periodista.
L’acte comptarà amb l’actuació musical
de la Jove Orquestra  Iluro.
Organitza: Ajuntament de Mataró i Grup Tercer Món Mataró.
Col·labora: Diputació de Barcelona

Les Esmandies
Casal de Barri

Pol sud sense límits
DIVENDRES 20 / a 2/4 de 9 del vespre
Presentació de l’audiovisual Pol sud sense
límits a càrrec de Xavier Valbuena.
Entrada lliure
Organitza: Les Esmandies Casal de Barri

Biblioteca Pública
Pompeu Fabra

3r Mercat
d’intercanvi
de punts de llibre
DISSABTE 21 / d’11 a 1 del migdia
Espai per a l’intercanvi de punts de llibre,
on podreu compartir aquesta afició i ampliar
la vostra col·lecció.
Organitza: Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Seu dels Capgrossos
de Mataró

Dansa en família
DIUMENGE 22 / a les 11 del matí
Una experiència de creació conjunta al voltant
de la dansa, el moviment i el gest, dinamitzada
per la companyia Trànsit Dansa. Consta de tres
sessions de treball adreçada a pares i fills;
a l’última es farà la presentació pública.
Informació i inscripcions a les oficines
de l’IMAC.
Organitza: IMAC i Companyia Trànsit Dansa.
Col·laboren: Col·lectiu de Músics del Maresme
i Casa de la Música Popular
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Institut Municipal d’Acció Cultural
C. de Sant Josep, 9  08302 Mataró
Tel. 93 758 23 61 · fax 93 758 23 62
A/e: imac@ajmataro.cat
www.mataro.cat
Horari d’atenció al públic i venda d’entrades:
de dl a dv de 9 a 14 h i de dc a dv de 18 a 20 h.

Teatre Monumental
La Riera, 169
Tel. 93 798 54 60 · fax 93 757 90 83
A/e: teatremonumental@ajmataro.cat

Aula de Teatre
C. de Juan Meléndez Valdés, 2
Tel. 93 757 08 73
A/e: aulateatre@ajmataro.cat

Biblioteca Pública
Pompeu Fabra
Plaça d’Occitània, s/n
Tel. 93 741 29 20 · fax 93 741 29 22
A/e: b.mataro.pf@diba.cat
Horaris: dl de 16 a 20.30 h; de dt a dv: de 10 a 14 h i
de 16 a 20.30 h; ds: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

Sales d’exposicions
de Can Palauet
C. d’en Palau, 32. Tel. 93 758 21 01
Horari: de dt a dg, de 18 a 21 h.

Espai f
C. Nou, 11
Horari: de dt a dg, de 18 a 21 h.

Museu de Mataró
El Carreró, 17
Tel. 93 758 24 01 · fax 93 758 24 02
A/e: museum@ajmataro.cat
Horari: de dt a dg, de 18 a 21 h.

Ca l’Arenas Centre d’Art
del Museu de Mataró
C. d’Argentona, 64. Tel. 93 741 29 30
A/e: calarenas@ajmataro.cat
Horari: de dt a dg, de 18 a 21 h.

Secció de Ciències Naturals
del Museu de Mataró - CDOC
C. de  Pascual Madoz, 28, baixos.
Tel. 93 741 04 84
A/e: p.montnegre.cdmataro@diba.cat
Horari: dj de 15 a 17 h.

Can Xalant. Centre de creació
i pensament contemporani
C. de Francesc Layret, 75.
Tel. 93 741 22 91
A/e: info@canxalant.es

Associació de Gent Gran Jaume Terradas
C. d’Argentona, 59-61
Ateneu Caixa Laietana
C. de Bonaire, 3-5. Tel. 937 55 31 55
www.fundaciocaixalaietana.es
Basílica de Santa Maria
Pl. de Santa Maria, s/n
Cafè Cultural El Dau
C. d’en Pujol, 26
Casal de Gent Gran ICASS  Mataró
Av. de la Gatassa, 43
Casal Nova Aliança
C. de Bonaire, 25
Casal Nova Aliança - Sala d’exposicions
de l’Associació Sant Lluc per l’Art
C. de Bonaire, 25
Centre Cívic Cerdanyola
Pg. de Ramon Berenguer III, 84
Centre Cívic Pla d’en Boet
Ronda de Francesc Macià, 103
Centre de Cultura Caixa Laietana
- Biblioteca Caixa Laietana
C. d’en Pujol, 19-25 - C. d’en Palau, 18
Tel. 93 790 15 72 - 93 790 12 89
Clap. Casa de la Música Popular
C. de Serra i Moret, 6 - Tel. 93 798 36 32
www.clap.ws - www.casadelamusica.cat
Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics
Plaça d’en Xammar, 2
Comuna de l’Art
Camí Ral, 351. Tel. 93 755 30 11
www.comunadelart.blogspot.com
Escola Pia Santa Anna
C. de Sant Agustí, 59
Espai d’Art Mossèn Cinto Verdaguer
C. de Mossèn Cinto Verdaguer, 73
Foment Mataroní
C. Nou, 11. Tel. 93 790 34 50
www.matarofoment.org
Fundació Jaume Vilaseca
Passatge de Baldomer Vila, 9
IES Miquel Biada
Av. de Puig i Cadafalch 89-99
Les Esmandies - Casal de Barri
Rda. de Leopoldo O’Donnell, 94
Llibreria Robafaves jove
C. Nou, 27 - www.robafaves.com
Museu Arxiu de Santa Maria
C. de Beata Maria, 3. Tel. 93 796 01 31
Sala Cabañes
La Riera, 110-120
Sala d’exposicions Caixa Laietana
Plaça de Santa Anna, 1-4, 1r pis
Seu Capgrossos de Mataró
C. de Francisco Herrera, 59
Tres Roques Centre
de Formació Permanent
Pl. del Canigó, s/n

En vermell, activitats dirigides
especialment al públic infantil

1 diumenge
XXXI Mostra de Cinema
Teatre Monumental / 19 h

2 di lluns
conferència / monogràfic
Música en temps de Lluís
XIV i Maria Antonieta
Les Esmandies Casal de Barri / 18 h

exposició
Hell en
Comuna de l’Art / 19 h

3 dimarts
l’hora del conte
El gall Frederic
i la gallina Caterina
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

conferència / monogràfic
Els 20 fills de Johann
Sebastian Bach
Can Palauet / 18 h

cinema / v.o.
El séptimo cielo
Foment Mataroní / 21 h

4 dimecres
l’hora del conte
El que el llop li
explica a la lluna
Llibreria Robafaves Jove / 18 h

activitat literària
Véns a la tertúlia?
Biblioteca Pompeu Fabra / 19 h

5 dijous
visita guiada
Una volta pel món
del gènere de punt
Fundació Jaume Vilaseca
/ tots els dijous de 15 a 19 h

els dijous a la biblio
Polls
Biblioteca Caixa Laietana / 17.30 h

activitat literària infantil
Club gomet vermell
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

conferència
Gastronomia
Ateneu Caixa Laietana / 18.30 h

conferència
Coop 57 i oikocrèdit
Tres Roques / 19 h

exposició / inauguració
El bolet al plat
Ateneu Caixa Laietana / 19.30 h

música
Versión Original
Cafè Cultural El Dau / 21.30 h

música
Absenta
Clap / 22 h

6 divendres
exposició / inauguració
Mags de Llum
Espai d’Art Mossèn Jacint Verdaguer
/ 20 h

música
Le Punk
Clap / 22 h

7 dissabte
visita guiada
Museu Arxiu
de Santa Maria
Museu Arxiu de Santa Maria / 18 h

exposició / inauguració
Hell en
Comuna de l’Art / 19 h

exposició / inauguració
Entre copes
Sala d’exposicions de l’Associació Sant
Lluc, al Casal Nova Aliança / 19.30 h

espectacle
Clònica d’humor
Sala Cabañes / 21.30 h

música
Javier Krahe
Clap / 22 h

8 diumenge
visita guiada
Ruta per la història
de Mataró
Des de l’Ajuntament / 11 h

mataró fa festa
30è aniversari
Associació de Gent
Gran Jaume Terradas
Associació de Gent Gran Jaume
Terradas / 11 h

cinema
Fet i amagar II
Foment Mataroní / 11.30 h

mataró fa festa
14a Diada de la Colla
Castellera Capgrossos
Plaça de Santa Anna / 12 h

espectacle
Somnis
Sala Cabañes / 18.30 h

9 di lluns
conferència / monogràfic
W. A. Mozart. 1a Part
Les Esmandies Casal de Barri / 18 h

10 dimarts
l’hora del conte
L’escarabat d’or
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

conferència / monogràfic
Luigi Boccherini
Can Palauet / 18 h

cinema / v.o.
Mongol
Foment Mataroní / 21 h

11 dimecres
l’hora del conte
La fàbrica de núvols
Llibreria Robafaves Jove / 18 h

cinema / documental
End of the century
Clap / 21 h

12 dijous
els dijous a la biblio
En Pere sense por
Biblioteca Caixa Laietana / 17.30 h

activitat literària infantil
Club gomet vermell
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

conferència
Toxicitat
Ateneu Caixa Laietana / 18.30 h

conferència
Meteorits:
els fenòmens del cel
Biblioteca Pompeu Fabra / 19 h

conferència
Triodos Bank
Tres Roques / 19 h

cinema / documental
Dame veneno
Clap / 21 h

música
Dídac Rocher
Cafè Cultural El Dau / 21.30 h

13 divendres
mataró fa festa
VI Setmana Cultural de
Cerdanyola
Diversos indrets
/ fins al 22 de novembre

conferència / monogràfic
Aproximació a l’art català
de la 2a meitat del segle XX
Tres Roques / 19 h

presentació
Agenda Llatinoamericana
2010
Centre Cívic Pla d’en Boet / 19.30 h

cinema
Peaceble Kingdom
Les Esmandies Casal de Barri / 20.30 h

música antiga
Entre el cel i la terra
Basílica de Santa Maria / 21 h

música
Javier Ruibal
Clap / 22 h

música
Dj Cjordi Rumânu
Cafè Cultural El Dau / 23.30 h

14 dissabte
mataró fa festa
Festa solidària amb
el poble saharauí
Plaça de l’Ajuntament / tot el dia

música
Sol@ ante el peligro!
Comuna de l’Art / 19.30 h

múica antiga
Il susurro de l’ària
Foment Mataroní / 20.30 h

música
Angram + Atrasluz
Clap / 22 h

15 diumenge
mataró fa festa
Festa de la Tardor
Parc de l’Alegria / tot el dia

música
La Bundu Band
Clap / 17.30 h

música
Vinodelfin
Cafè Cultural El Dau / 20.30 h

16 di lluns
conferència / monogràfic
W. A. Mozart. 2a part
Les Esmandies Casal de Barri / 18 h

17 dimarts
l’hora del conte
En Barbacoa i Poca-Pena
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

conferència / monogràfic
Franz Joseph Haydn.
1a part
Can Palauet / 18 h

cinema / v.o.
Can Tunis
Foment Mataroní / 21 h

18 dimecres
l’hora del conte
La mare mai no em va dir...
Llibreria Robafaves Jove / 18 h

activitat literària
Llegeix amb nosaltres
Biblioteca Pompeu Fabra / 19 h

conferència / concert
El clavicèmbal,
entre dos aniversaris
Can Palauet / 20.30 h

cinema / documental
The devil and
Daniel Johnston
Clap / 21 h

19 dijous
els dijous a la biblio
El soldadito de plomo
Biblioteca Caixa Laietana / 17.30 h

activitat literària infantil
Club gomet vermell
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

conferència
Conreu de bolets
Ateneu Caixa Laietana / 18.30 h

conferència / monogràfic
Cap a un sistema
de finances ètiques
Tres Roques / 19 h

conferència
Mesurant l’univers
amb un gra d’arròs
Escola Pia Santa Anna / 20.30 h

cinema / documental
Joy division
Clap / 21 h

música
Henry Dark
Cafè Cultural El Dau / 21.30 h

20 divendres
exposició / inauguració
Xarxes. Els primers
intercanvis fa 6000 anys
Museu de Mataró / 19.30 h

música
A dos cuerdas + Quico
Casal Nova Aliança / 20 h

presentació audiovisual
Pol sud sense límits
Les Esmandies Casal de Barri / 20.30 h

música
Banda Municipal
de Barcelona
Foment Mataroní / 21.30 h

música
Swan Fyahbwoy
+ Havana Klub Rkr
Clap / 22 h

21 dissabte
diversos
3r Mercat d’intercanvi de
punts de llibre
Biblioteca Pompeu Fabra
/ d’11 a 13 h

mataró fa festa
V Trobada Gegantera
de Tardor
Diversos indrets / 17.30 h

mataró fa festa
Premis Sardana 2009
Basílica de Santa Maria / 17.30 h

conferència
Jornada d’assessorament
al músic
Tres Roques / 18 h

música
El Gos Binari
Comuna de l’Art / 20.30 h

22 diumenge
visita guiada
El Modernisme
a Mataró
Des de l’Ajuntament / 11 h

taller familiar
Dansa en família
Seu dels Capgrossos de Mataró
/ 11 h

cinema
Kiricú i les
bèsties salvatges
Foment Mataroní / 11.30 h

espectacle
Reality txoff!!!
Ateneu Caixa Laietana / 18 h

música
Dmoments Quartet
Cafè Cultural El Dau / 20.30 h

23 di lluns
conferència / monogràfic
Franz Schubert
Les Esmandies Casal de Barri
/ 18 h

24 dimarts
l’hora del conte
Cançons de falda
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h
conferència / monogràfic
Franz Joseph Haydn.
2a part
Can Palauet / 18 h
cinema / v.o.
Trabajo ocasional
de una esclava
Foment Mataroní / 21 h

25 dimecres
l’hora del conte
Una cançó per
a la Jamela
Llibreria Robafaves Jove / 18 h
activitat literària
Llegeix amb nosaltres
Biblioteca Pompeu Fabra / 19 h
exposició / inauguració
Mataró fa recerca
sobre el canvi climàtic
Museu de Mataró / 19.30 h

26 dijous
els dijous a la biblio
L’illa del tresor
Biblioteca Caixa Laietana / 17.30 h
activitat literària infantil
Club gomet vermell
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h
conferència
Bolets
Ateneu Caixa Laietana / 18.30 h
conferència
A la lluna de València
Biblioteca Pompeu Fabra / 19 h
conferència
La genètica del càncer
Sala d’Actes de Caixa Laietana
/ 20 h
música
Beatriz Grifol
Cafè Cultural El Dau / 21.30 h
música
Lád Cúig
Clap / 22 h

27 divendres
exposició / inauguració
El geni de les coses.
ODA
Can Palauet / 20 h
música
El Niño de la Hipoteca
Clap / 22 h

28 dissabte
mataró fa festa
Presentació de l’Elisenda
Des de la pl. de l’Ajuntament / 17 h
conferència
Etnoclimatologia
marítima a l’Alt
Maresme
El Racó del Casal Aliança / 19 h
música
Versión Original
Comuna de l’Art / 20.30 h
cinema
La chaqueta metálica
IES Miquel Biada / 20.30 h
música antiga
Els Ministrils
& Coral Amethysta
Altar del Roser de la Basílica
de Santa Maria / 21 h

29 diumenge
música antiga
Henry Purcell
Basílica de Santa Maria / 18 h
música
Marina
Foment Mataroní / 18 h

30 di lluns
conferència / monogràfic
Robert Schumann
Les Esmandies Casal de Barri
/ 18 h
conferència
Crisi econòmica,
valors humans
i valors cristians
Sala d’Actes Caixa Laietana / 20 h

matarónovembre2009

novembre
mataró
2009


