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Badalona 
disposarà de 
la meitat de 
beques de 
menjador

El govern local deixa d’aportar 200.000 euros per les beques
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La neteja 
municipal 
mantindrà 
el 100% de 
la plantilla

El Fòrum de 
Turisme vol 
atreure als 
barcelonins 
per la Mercè

Endesa 
buidarà les 
xemeneies 
de Sant 
Adrià



Publicitat
 Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com

2 Núm. 363
Del 21/09 al 27/09/2012



Reportatge
Javier Torres - redaccio@diaridebadalona.com

3Núm. 363
Del 21/09 al 27/09/2012

El poder de la comunicació
ComunicArt és una associació creada enguany per proporcionar als nens amb autisme una educació 
dinàmica i inclusiva dins de les escoles, a més d’orientar i aconsellar a les seves famílies

L’existència de nens amb autisme a les 
escoles és quelcom més normal del que 
molta gent es pensa. Els centres espe-
cialitzats en tractar persones amb aquest 
trastorn demanen quantitats superiors als 
3.000 euros mensuals i, de vegades, no 
passen de ser entitats lúdiques o destina-
des a donar una educació molt particular. 
Des de l’administració pública, l’únic su-
port pedagògic que es presta als autistes 
són vetlladors, persones que acompanyen 
a aquests nens dins les escoles durant un 

determinat número d’hores, que cada cop 
disminueix més degut a la crisi, però que 
en comptades ocasions són especialistes, 
i es dediquen exclusivament a “vigilar-
los”. Enmig d’aquesta situació d’incertesa 
es van conèixer tres mares del barri de 
Sant Roc i el Congrés amb fills que pa-
teixen aquest trastorn. Fartes del món que 
rodeja l’autisme, i amb el suport d’Amorina 
Settecase, una psicòloga especialitzada en 
aquesta alteració funcional, van decidir 
fundar fa un any ComunicArt, una asso-

ciació sense ànim de lucre amb l’objectiu 
de proporcionar una educació adequada 
als autistes i acollir i orientar a les seves 
famílies. Situada en dues aules cedides 
de l’AVV San Jaime, prop de la parada 
de metro de Sant Roc, l’entitat dóna trac-
tament a vuit nens mitjançant l’educació 
conductual i verbal, un mètode poc estès 
al nostra país però de demostrada eficà-
cia a altres indrets com EEUU o Canadà. 
Diversos psicòlegs, inclosa Amorina, di-
rectora del programa, fan teràpia amb els 

 ComunicArt vol 
trencar barreres i 
desdibuixar mites 
equivocats sobre 
un trastorn molt 
més comú del que 
ens imaginem

 “El meu fill no 
vivirà en un món 
especial, per això 
ha de rebre una 
educació corrent”

El Trastorn d’Espectre Autista, o autis-
me, és una alteració del desenvolupa-
ment que afecta a la comunicació i la 
relació amb altres persones, als seus 
comportaments i interessos. És una 
alteració que pateixen una de cada 175 
persones a Espanya i que afecta quatre 
vegades més als homes que a les dones. 
Existeix el mite erroni que assenyala als 
autistes com persones de reaccions 
violentes, i mai acostuma a ser així. 
De fet, les seves capacitats cerebrals 
sovint són molt elevades i prova d’això 

Autisme: l’eterna por cap 
allò que desconeixem

és que grans genis com Einstein, Mozart 
o Bill Gates van patir i pateix d’autisme. 
El problema és el desconeixement cap al 
trastorn. No té cura, no se’n coneix la causa 
i, degut a això, els diagnòstics és realitzen 
normalment de forma molt tardana per por 
a equivocacions. Els símptomes comencen 
a aparèixer a l’any i mig de vida de l’infant, 
per això, a ComunicArt, aposten per no 
esperar fins els 5 o 6 anys per determinar 
definitivament un autisme. Quan abans es 
comenci a treballar i a tractar, més possibi-
litats de desenvolupament té el nen.

www.autismocomunicart.org     
Tel. 667 22 66 74

nens tant en grup com individualment, i 
fomenten la seva interacció social, la co-
municació i comprensió i l’aprenentatge 
de les tasques quotidianes. Els infants 
que ja van a escola, a més, reben el 
suport personal d’un dels psicòlegs per 
potenciar la seva inclusió dins la dinàmi-
ca general de la classe. Les mares asse-
guren que les millores són sorprenents i 
l’objectiu de ComunicArt és anar ampliant 
la seva capacitat per acollir més nanos; 
tanmateix, pretenen atreure el major nú-

mero d’interessats possible per aconsellar 
i informar sobre com tractar als autistes. 
La capacitat econòmica de l’associació, no 
obstant, és molt limitada. Tot és sufragat 
per les famílies que participen de la teràpia 
i algunes aportacions de col·laboradors. 
Amb l’objectiu de rebre una font de recur-
sos, ComunicArt va presentar el seu pro-
jecte educatiu i de salut a l’Ajuntament i a 
l’Obra Social La Caixa, i resten a l’espera 
de ser recompensats pels seus avanços i 
esforços de tot un any.
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La neteja municipal no patirà 
acomiadament de treballadors

El comitè d’empresa de Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC), grup encarre-
gat de la neteja d’edificis i escoles munici-
pals de Badalona, ha aconseguit finalment 
acordar el manteniment dels prop de 200 
treballadors de la plantilla de cara a la pro-
pera renovació de contracte. El regidor de 
Via Pública, Daniel Gràcia, els ha explicat 
que el pressupost d’aquest àmbit de la ne-

El col·letiu accepta més quantitat de treball per matenir la plantilla 

El govern vol reduir costos a través 
de l’Associació de Municipis

Creu Roja dóna ajudes 
econòmiques a 75 infants

L’alcalde Xavier Garcia Albiol es va reunir 
dimarts amb el president de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), Miquel 
Buch, per tractar aspectes de millora 
del funcionament de l’Ajuntament i de 
l’aprofitament dels recursos municipals. 
La intenció de l’administració badalonina, 
en paraules del propi Albiol, és “explorar 
la possibilitat de centralitzar a través de 
l’ACM els consums d’alguns serveis del 
consistori per aconseguir uns costos in-
feriors als actuals, reduir despeses i be-
neficiar-se de condicions més avantatjo-
ses”. Un exemple d’aquesta centralització 
seria, segons fonts municipals, la cen-
tralització del pagament de l’enllumenat 
públic, entre d’altres. 

 El comitè 
d’empresa de 
FCC ja va accedir 
a fer un ERE de 
15 dies per evitar 
que cap dels 200 
treballadors fos 
acomiadat

teja ha disminuït dels 6,2 als 5,1 milions 
d’euros, i que aquesta diferència s’haurà 
de salvar, més que probablement, fent una 
ampliació i reestructuració dels horaris i els 
llocs de treball. Des del comitè asseguren 
que la seva màxima era evitar a tota costa 
cap acomiadament i que estan disposats a 
negociar qualsevol reestructuració; els de-
talls de la mateixa, però, no estaran llestos 

fins octubre, moment en el qual es tornaran 
a asseure amb Gràcia i els tècnics munici-
pals. No obstant, treballadores i treballa-
dors respiren més alleujats, ja que temien 
una forta retallada de llocs de treball. La 
“tranquil·litat” és comprensible, donat que 
les negociacions entre Ajuntament i comitè 
es perllonguen des d’abans d’estiu, quan 
tota la plantilla va accedir a fer un ERE de 15 
dies per impedir diversos acomiadaments. 
Les converses estaven canalitzades, però, 
un cop iniciat el nou curs al setembre el 
comitè només trobava el silenci com a res-
posta de la regidoria de Via Pública. La con-
firmació de que l’acord continua tal i com es 
va deixar no ha arribat fins el passat dimarts.

La Generalitat de Catalunya s’ha com-
promès amb l’Ajuntament de Badalona a 
pagar a finals d’aquest mes de setembre 
els 205.000 euros que deu al Patronat de 
la Música de Badalona corresponents al 
curs 2010-2011. En vistes de l’ingrés defi-
nitiu d’aquesta part del deute, l’inici del nou 
curs al conservatori i l’escola de música 
s’ha desenvolupat amb més tranquil·litat; 
als treballadors i treballadores, a més, se’ls 
va assegurar des del govern municipal que 
al llarg d’aquesta setmana cobrarien el sou 
d’agost. Tanmateix, el govern badaloní va 
exposar que la Generalitat farà arribar el 
conveni de funcionament del curs passat en 
un termini de 15 dies, moviment clau per 
tal que els diners relatius a 2011-2012, uns 
550.000 euros, arribin el més aviat possible 

La Generalitat pagarà el 
que deu i el conservatori 
inicia el curs normalment

i permetre així al Patronat de Música treba-
llar amb més marge. El regidor d’Educació 
i Esports, Juan Fernández, va explicar 
que “el govern municipal està negociant 
aquests dies un calendari de pagament 
d’aquesta quantitat amb el Departament 
d’Ensenyament”. D’aquesta forma, doncs, 
només quedaria pendent saber què passarà 
amb les subvencions per l’exercici escolar 
que tot just ha començat aquesta setmana. 
La idea de l’Ajuntament és que es formali-
tzin acords i quantitats abans de desembre. 
Juan Fernández assegura conèixer els pro-
blemes monetaris autonòmics, però adver-
teix que “si no es compleix amb els conve-
nis i les aportacions econòmiques perillarà 
la convocatòria del Conservatori i l’Escola 
de Música de cara al curs 2013-2014”.
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Creu Roja al Barcelonès Nord està duent a 
terme aquest mes de setembre el Programa 
d’Ajudes a l’Infància en situació de vulne-
rabilitat, que té per objectiu facilitar l’inici 
del curs escolar entre les famílies més 
necessitades de la zona. A travès d’aquest 
programa, subvencionat pel Departament 
de Benestar Social i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya, s’estan distribuint als 
municipis de Badalona i Santa Coloma de 
Gramenet 179 ajudes que arribaran a 117 
infants, 75 badalonins, per sufragar costos 
de material esportiu i escolar. Uns 10.175€, 
d’un total de 180.000 per a tota Catalunya, 
es distribueixen als municipis del nord de 
la comarca. Les ajudes s’adrecen a famí-
lies en situació de vulnerabilitat amb fills 
i filles d’entre 3 i 12 anys, amb ingressos 

inferiors o iguals a 500€ mensuals. La 
majoria dels beneficiaris han estat selec-
cionats de entre els usuaris de diferents 
programes d’actuació social i d’inserció 
laboral de Creu Roja Barcelonès Nord i 
amb la col·laboració dels serveis socials 
bàsics, les escoles i les AMPA. Els diners 
es distribueixen a través de la xarxa nor-
malitzada de comerços de roba, material 
escolar o les pròpies AMPA de les esco-
les, que reparteixen els llibres. En el cas 
del vestuari esportiu, Creu Roja ha arribat 
a un acord amb Decathlon per tramitar 
les quantitats econòmiques en forma de 
targetes regal per valor d’un xandall i un 
parell de calçat esportiu que els beneficia-
ris podran bescanviar en qualsevol botiga 
d’aquesta marca comercial. 
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LA COLUMNAEl número de beques de menjador escolar 
es redueix aquest curs un 50% a Badalona

  L’Ajuntament 
retalla 200.000 
euros la seva 
aportació anual

  La comunitat 
educativa denuncia 
l’ajust i algunes 
escoles preveuen 
un augment de 
l’absentisme

La quantitat de beques menjador destina-
des als infants de les escoles badalonines 
es veurà reduït prop d’un 50% aquest curs. 
La disminució de l’aportació municipal, que 
serà de 480.000 euros enlloc dels 670.000 
del curs passat, provoca que únicament es 
puguin pagar els dinars de 900 nens, 800 
menys que en el 2011-2012. La regidora de 
Govern, Maritxu Hervás, admet la disminu-
ció de les subvencions, però explica que és 
una quantitat similar a la de l’any 2008, i 
que l’aportació local només complementa 

la xifra total cedida pel Consell Comarcal, 
que és qui beca als infants; també argu-
menta que aquesta retallada és una “mesura 
temporal fins desembre” que l’Ajuntament 
ha de prendre per l’absència de recursos. 
“Hem de complir la llei i no generar dèficit”, 
explica Hervás, que assenyala “l’herència 
de governs anteriors” com la culpable de 
la “insostenible situació” econòmica local. 
Segons afirma la 2a tinent d’alcalde, la in-
tenció del seu executiu és compensar en 
el proper pressupost, a finals d’any, la re-

ducció de quasi 200.000 euros d’aportació. 
Aquesta notícia sorgeix pocs dies després 
que el govern municipal anunciés ajudes 
econòmiques pels llibres de text de totes 
les famílies de la ciutat per valor de 2,5 
milions d’euros. Per si mateix, el pla va 
despertar les crítiques de PSC i ICV-EUiA 
i la comunitat educativa, ja que no mesu-
ra les rentes familiars dels beneficiaris. La 
coalició ecosocialista, que dimarts alertava 
a través d’una nota de premsa de la retalla-
da en beques menjador, assegura que “és 

una obscenitat regalar llibres als que no 
tenen cap necessitat i minvar l’alimentació 
dels més necessitats”. El líder d’ICV-EUiA, 
Carles Sagués, postula que les ajudes 
haguessin estat igual d’efectives amb 
500.000 euros, però administrant-los amb 
la col·laboració de les escoles i la socia-
lització; d’aquesta forma, diu, “la resta de 
diners es podrien destinar a pal·liar reta-
llades com aquesta”. Pel govern local, no 
obstant, l’aportació pels llibres és “una 
mesura social molt positiva” amb la que 
les famílies es beneficien “més que amb 
la beca menjador”. El director de l’escola 
Josep Boadas de Sant Roc i representant 
de la junta de directors de Badalona, Casto 
García, denuncia aquest “cop als nens” que 
pot derivar en l’augment de l’absentisme: 
“Hi ha molts nens pels quals el menjar al 
col·legi era l’únic àpat decent del dia, i un 
motiu de causa major per assistir a classe”. 
El director García considera que si s’havia 
de fer una retallada, s’hauria d’haver fet 
amb “lupa” i haver començat, “per exem-
ple, pels sous i dietes d’assistència a plens 
dels polítics municipals”. En matèria de 
subvenció pels menjadors escolars, a més, 
l’Ajuntament encara ha d’abonar les aporta-
cions corresponents al maig i juny passats 
i no sap quan ho podrà fer. Amb tot, Casto 
Garcia apunta que faran tot el que puguin 
fer amb els recursos que tenen.
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El passat dissabte 1 de setembre es va 
dònar a conèixer en primicia, a la disco-
teca TITUS de Badalona, el nou Merce-
des-Benz Clase A, un cotxe que destaca 
per l’expressivitat de les seves línies 
esportives i per oferir els consums més 
baixos del segment dels compactes, així 
com per les múltiples innovacions tecno-
lògiques.
Els habituals de TITUS varen mostrar la 
seva sorpresa davant la novetat que va 
mostrar el concessionari de Mercedes-
Benz a Badalona, MB Motors.

Presentació 
del nou 
Mercedes 
Benz Clase A
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L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
va inaugurar la tarda de dissabte passat les 
actuacions de millora que s’han fet aquest 
estiu al camp de futbol de Bufalà. La revita-
lització de l’equipament ha corregut a càrrec 
de les arques de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que ha invertit 154.000 euros. Els 
treballs de millora han suposat la substitució 
de la gespa artificial, la substitució dels as-
persors de reg per canons perimetrals elevats 
de reg amb un sistema de programació per 
estalviar aigua i la renovació de divers mo-
biliari esportiu. A la nova gespa artificial s’hi 
han marcat amb pintura blanca les línies del 
camp de futbol 11, i amb pintura groga les 
línies dels dos camps transversals de futbol 
7. Les actuacions han estat executades per 
l’empresa Movir 30 SL. Pel que fa al material 

El Bufalà estrena la 
renovació del seu camp

esportiu, el camp de futbol de Bufalà tindrà 
noves banquetes reglamentàries prefabrica-
des i més xarxes de protecció darrera de les 
porteries de Futbol 7 que donen al carrer de 
Muntaner. També hi haurà un marcador elec-
trònic. Les porteries de Futbol 11 i de Futbol 
7 s’han sotmès a un procés de renovació i 
s’ha dut a terme un tractament de les juntes 
entre les grades amb un segellat de les pe-
ces i s’hi ha afegit una banda impermeable 
de protecció. El president del Club de Futbol 
Bufalà, Agustín Aranda assegurà que aques-
ta renovació era “molt necessària” perquè el 
mal estat de la gespa arribava a provocar, 
afirma, algunes lesions als jugadors. La mo-
dernització també serà una motivació més 
perquè els ciutadans del barri s’apropin i 
facin costat a l’equip. 

L’Enric 
Borràs dóna 
continuïtat als 
aparells de 
control facial

El Mas Ram protesta contra el 
Mercadona i la retirada de la tanca
Els veïns del barri del Mas Ram van iniciar el 
passat dissabte al matí un seguit de protestes 
contra la instal·lació d’un Mercadona a la zona 
i contra la intenció de l’Ajuntament de treure la 
barrera que regula el pas de cotxes a l’entrada 
de la urbanització. La lluita contra el consistori 
a dos fronts els va fer sortir al carrer i unes 
200 persones van tallar durant més d’una hora 
la carretera de la Conreria; i així ho tornaran a 
fer durant els dos propers dissabtes perquè es 
faci escoltar la seva voluntat.  El president de 
l’Associació de Propietaris del Mas Ram ex-
plica que “qui viu a la urbanització és perquè 
busca una certa tranquil·litat i intimitat” que es 
veuria infringida amb el supermercat. Si bé és 
cert que el govern municipal va modificar el 
pla inicial amb l’objectiu que l’entrada al nou 
Mercadona fos pel lateral de la B-20, i no per 
l’interior del barri, el president de l’associació 
relata que “no hi ha cap negociació més per 
part de l’Ajuntament” i que aquestes noves 
protestes són una forma d’alçar la veu con-
tra el silenci consistorial. L’altra nova qüestió 
afegida al malestar veïnal és l’ordre munici-
pal que obliga a retirar una tanca ubicada a 
l’entrada del barri i que, segons els ciutadans 
del Mas-Ram, els ha protegit de robatoris du-
rant un any i mig. Durant el dia, el pas és obert 
a tothom; a partir de les 10.30 de la nit, però, 
la tanca s’abaixa i els cotxes han d’identificar-
se. Al juliol, un veí de la zona va denunciar la 
il·legalitat de la barrera i va provocar la indaga-
ció i prohibició per part de l’Ajuntament, que, 
a més, va imposar una sanció de 1.000 euros. 

L’IES Enric Borràs de Badalona utilitza per 
segon curs consecutiu uns aparells de reco-
neixement facial que controlen l’assistència 
dels alumnes. Es tracta d’un sistema inno-
vador que detecta les cares dels estudiants 
en uns dos segons i envia al mòbil dels 
pares un missatge si el seu fill o filla no es 
presenta a classe. A dia d’avui, l’Enric Borràs 
disposa de quatre d’aquests terminals grà-
cies a un pla de millora del rendiment aca-
dèmic i contra l’absentisme escolar. De mo-
ment, són els alumnes de 1er de la ESO els 
que passen control d’assistència mitjançant 
aquestes màquines, ja que cadascuna costa 
4.000 euros i estendre’l a tot l’institut surt 
massa car. La directora del centre, Anna 
Garcia, valora molt positivament el funcio-
nament d’aquestes eines d’última tecnologia 
i afirma que l’objectiu de futur és ampliar el 
seu ús també a 2n d’ESO.

Des de l’associació de propietaris expliquen 
que el denunciant “és un morós que deu molts 
diners a la comunitat” i que el 100% de la ur-
banització vol mantenir la barrera: “En el mo-

ment d’instal·lar-la, l’Ajuntament ens va donar 
el vistiplau mentre no causéssim problemes a 
ningú. Pensem que l’ordre de retirar-la ens la 
imposen a contracor”.

El passat dimecres, 19 de setembre, es va 
obrir el període d’inscripció general als cur-
sos de català del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (CNL). Els centres posen 
a disposició de l’alumnat diferents sistemes 
d’aprenentatge. Les modalitats presencial i 
a distància es mantenen de forma habitual, 
en els nivells inicials i fins als nivells de 
suficiència (C) i superior (D); a més el CNL 
ofereix dos cursos, I1 i S1, en la nova mo-
dalitat semipresencial, que combina el suport 
d’un/a tutor/a amb l’aprofitament dels mate-
rials sonors i tots els avantatges i recursos 
de la plataforma Parla.cat. Per a les persones 
que prefereixen cursar el català des de casa, 
existeix una àmplia oferta en línia a través de 
Parla.cat, amb el suport d’un/a tutor/a. 

El CNL obre 
el període 
d’inscripcions
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LA COLUMNA

  La campanya 
aprofitarà que 
és dia festiu a la 
capital per portar-
los a Badalona

  Desenes de 
bars, restaurants, 
botigues i entitats 
participaran en la 
diada

  Els nous 
moviments són de 
gestió tributària i 
del padró

El Fòrum de Turisme de Badalona ha preparat 
una campanya per tal que el proper dia 24 de 
setembre, diada de la Mercè, festiu a Barce-
lona, els barcelonins s’acostin a Badalona i la 
coneguin una mica més. Dos dels punts turís-
tics seran el Museu i Sant Jeroni de la Murtra, 
que, tot i ser dilluns, seran visitables. En el 
marc gastronòmic, l’Antic Cafè de la Rambla, 
L’Antillana, Brasa Marina, La bota de Aragón, 
El Piano, Mexclat, els Frankfurt Grevol i Parera, 
el Sisal i el Zurich oferiran un vermut “Especial 
Mercè”. Tanmateix, l’Aroma Kaori, Bertran Mar, 

Can Frai, Can Pelat, Can Teixidó, Cat-Astur, 
El Café de les Antípodes, Hirus, La Costa, La 
Masia de la Xesca, La Sargantana, Neró, Tariq, 
Tres mil i Sala 2 convidaran als seus comensals 
a l’aperitiu i el cafè. A la platja dels Pescadors 
hi haurà un aparcament de bicicletes, vigilat 
de 10 a 18 hores, que farà més fàcil i atractiva 
l’arribada a la ciutat pedalant. El Club Joventut 
facilitarà l’entrada als entrenaments de la Lliga 
Catalana que l’endemà es jugarà al Palau Olím-
pic. També el Port està adscrit a la campanya, 
i és que hi haurà sortida del Quetx Ciutat de 

Badalona, sortides gratuïtes de 30 minuts amb 
caiac, a càrrec de l’Escola de Vent, i accés a la 
Llotja per veure la subhasta del peix. El Centre 
Comercial Màgic Badalona acollirà, a partir de 
les 18.30 hores, un seguit d’espectacles desti-
nats als infants. En l’àmbit ociós, el Pitch & Putt 
Castell de Godmar se suma a la proposta amb 
una oferta de 2x1. Una de les activitats més sin-
gulars serà la instal·lació d’un ‘fotomatón’ a la 
nova estàtua del Mono, ubicada al peu del Pont 
del Petroli, que deixarà constància gràfica dels 
visitants que ho desitgin

L’Ajuntament permet fer nous 
tràmits a través d’Internet

La 8a edició del Fora Stock’s d’estiu organit-
zat per Centre Comerç de Badalona a la plaça 
de la Plana va reinventar-se el passat cap de 
setmana per aconseguir un èxit rotund de 
participació. Amb l’eslògan “Sota la lluna...de 
La Plana”, els comerciants van tancar la tem-
porada de rebaixes estivals amb diverses no-
vetats, entre elles, allargar l’horari d’obertura 
de la fira fins les 11 de la nit. Amb l’objectiu 
de crear un ambient relaxat, el punt neuràlgic 
del certamen va ser una terrassa-badiu a on 
es va poder menjar i beure els productes de 
les paradetes dels restaurants L’Espinaler, La 
bota de Aragón, l’Antic Cafè de la Rambla i 
el Talos Lounge Bar, que es van adherir a la 
cita. A més de l’oferta gastronòmica, un es-

cenari amb música i espectacles en viu van 
amenitzar la jornada i van exercir d’element 
d’atracció de clientela. Com és habitual a 
cada edició, durant tots dos dies hi va haver 
espai per l’entreteniment de nens i nenes, que 
aquest cop van poder fabricar-se una xapa 
personalitzada a la carpa de la Guàrdia Urba-
na i participar al concurs de dibuix “Vesteix el 
teu micaco”, engegat amb la col·laboració de 
l’esplai El Micaquer. Des de l’organització, la 
valoració d’aquesta vuitena edició del FSTK’s, 
tant pel que fa als comentaris i reaccions 
dels visitants, com pels mateixos expositors 
participants, ha estat considerada “d’altament 
positiva”, ja que s’han “assolit de llarg els ob-
jectius marcats”.

Endesa buidarà les 
tres xemeneies de Sant 
Adrià i demolirà l’entorn

El renovat 8è Fora 
Stocks de Centre 
Comerç esdevé un èxit

El Fòrum de Turisme vol atreure als 
barcelonins per la festa de la Mercè

L’Ajuntament ha habilitat aquests dies 
nous tràmits electrònics que permetran 
als ciutadans realitzar moltes de les seves 
gestions a través de la web municipal. Els 
nous tràmits electrònics són bàsicament 
de gestió tributària i d’informació del pa-
dró, diligències més demandades. Entre 
les gestions que es poden dur a terme via 
electrònica hi ha la sol·licitud d’un volant 
de convivència o d’empadronament his-
tòric, el pagament electrònic d’un rebut o 
modificar dades tributàries, entre d’altres.

Mesos després que la Plataforma per la 
Consevació de les Tres Xemeneies de Sant 
Adrià alertés que Endesa estava enduent-se 
de la central peces i elements catalogables 
com a patrimoni industrial, la companyia 
elèctrica i l’Ajuntament de Sant Adrià van 
confirmar dimecres a aquest diari que ja 
s’ha donat el vistiplau a un projecte de des-
mantellament i demolició de la central i del 
seu entorn. A grans trets, el projecte con-
templa buidar l’interior de les tres xeme-
neies, només deixant el formigó exterior, la 
sala de control i un pont grua de la sala de 
turbines. La resta d’elements que hi que-
den seran destruïts. El desmantellament 
també afectarà als tubs de refrigeració que, 
com si d’un pantalà es tractés, s’endinsen 
en el mar per agafar aigua. Per últim, i al 

mateix temps, la companyia també preveu 
tirar a terra la part de la central tèrmica si-
tuada a Badalona i que fa molts anys que 
es troba en un estat molt degradat. Pel que 
fa al projecte adrianenc, el consistori va 
aprovar dimecres la llicència d’activitat per 
permetre els treballs, a excepció dels dels 
tubs de refrigeració, un tràmit que podria 
endarrerir-se una mica en tractar-se d’una 
operació en què també participa el depar-
tament de Costes de la Generalitat. Pel que 
fa al de Badalona, la companyia confirma 
que aviat tindrà el vist-i-plau municipal 
per demolir la vella central. En tots dos 
casos, l’intenció d’Endesa es començar els 
treballs “el més aviat possible”. Per ara, 
però, no pot calcular quan trigaran aquests 
treballs ni el cost que tindran.
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La lliga catalana costarà 6 
euros pels socis de la Penya

La cita servirà 
de presentació 
de l’equip 
abans de la lliga 
i s’hi podran 
comprar 
les noves 
samarretes 
verd-i-negres

L’Olímpic de Badalona serà l’escenari el 
proper dimarts i dimecres de la XXXIII lliga 
nacional catalana. Una bona notícia pels 
socis del Fiatc Joventut, que a més de no 
haver-se de desplaçar i poder veure el seu 
equip a casa abans de començar la lliga, 
només els costarà 6 euros per veure els 3 
partits, les dues semifinals del dimarts i la 
final de dimecres. No els caldrà comprar 
entrada, hauran de passar el carnet pels 

torns, com fan en dia de partit. Els verd-i-
negres jugaran la segona semifinal dimarts 
a les 21:15 contra l’Assignia Manresa 
mentre que el Barça Regal s’enfrontarà, no-
vament, al campió de la lliga catalana LEB, 
que enguany és el Força Lleida, a les 19h. 
El Fiatc Joventut podria arribar a la cita in-
victe si avui guanya al Cajasol a Tàrrega. 
Els verd-i-negres porten una pretempora-
da immaculada amb un 5 de 5 (comptant 

el triomf a porta tancada contra el Gran 
Canària) mentre que els manresans han 
jugat 3 partits i només n’han guanyat 1. 
Fa dues setmanes es van enfrontar a Sant 
Julià de Vilatorta amb victòria de la Pen-
ya per 78 a 76. Fisher, Kuzmic i Ventura 
van ser els millors de la Penya i Arteaga, 
Ramsdell i Larssen els més encertats per 
part manresana. El dimarts ja es podran 
comprar les noves samarretes de la Penya.

Victòries contra el Kiev i el Gran 
Canària per seguir invictes

El Fiatc Joventut segueix referendant les 
bones sensacions en la 5a setmana de pre-
temporada. Els verd-i-negres van tornar a 
vèncer el Kiev per 81 a 57 en el debut so-
miat d’Ehambe, que va anotar 22 punts amb 
6 triples. La Penya en va tornar a tenir prou 
amb 20 minuts per desfer-se dels ucraïnesos. 
Si a Platja d’Aro van ser els 20 primers (53 a 
32), a Olot van ser els 20 últims (47 a 22). En 
aquest últim partit, quan més apretat estava 
el marcador, Fisher va tornar a exercir de lí-
der per rescatar els verd-i-negres. La Penya 
ha jugat un altre partit aquesta setmana. Ha 
estat contra el Gran Canària, a porta tancada 
a l’Olímpic, amb victòria local per 8 punts. 
L’entrenador canari, Pedro Martínez, va dir a 
Twitter que “la Penya té un equip molt bo”.

Llovet:“m’he de 
cuidar per no tallar 
la meva progressió”
Nacho Llovet complirà la segona tempo-
rada sencera al primer equip de la Pen-
ya. Després de guanyar-se el públic en la 
darrera temporada de Pepu i de guanyar-
se la confiança de Maldonado amb el seu 
esforç, el de Sant Cugat només pensa en 
“seguir treballant per consolidar-se a la 
lliga”. Llovet sap que els pivots acostu-
men a patir de turmells i genolls i que 
en el seu cas, ja amb una intervenció al 
menisc, “m’he de cuidar les lesions per-
què no em tallin la progressió”. L’interior 
verd-i-negre només es va perdre 4 par-
tits la passada temporada però en va 

jugar molt altres mermat. Per això és el 
primer que entén un disseny de plantilla 
amb 5 pivots. “La temporada és llarga i 
els entrenaments són durs per una po-
sició que acostuma a patir lesions”, ex-
plica Llovet, que afegeix que “en Salva 
sempre ens demana molta intensitat i per 
fer-ho calen rotacions”. El verd-i-negre 
va estar convocat aquest estiu amb la 
selecció Espanya 2014, una espècie 
d’equip estatal B, que va disputar alguns 
partits amistosos a Sud-amèrica. Llovet 
va fer molt bons partits emparellant-se 
amb Luís Scola.

Quan la Penya va fitxar Corey Fisher es va donar a conèixer per haver anotat 105 
punts en un sol partit de playground als Estats Units. Ja avisem ara que no hi 
haurà cap partit en què el base anoti ni una tercera part dels punts d’aquella tarda 
històrica de les pistes de New York. Però no fa falta. Amb aquest base ens diverti-
rem moltíssim. N’estic convençut. De fet, en només cinc partits de pretemporada 
ja m’ha fet oblidar el nom dels últims base nord-americans de l’equip que eren 
bones persones però no van estar a l’alçada: Russell Robinson i Pooh Jeter. Fisher 
serà, segur, la sensació de la lliga ACB d’enguany. Precipitada afirmació però pen-
so que un gran fitxatge. El jugador és el·lèctric, és anotador, té caràcter, ambició 
i fa jugar a l’equip. A més, de moment, juga ràpid i això pels aficioants és millor. 
L’altre sorpresa de l’estiu és Kuzmic, aquest gegant bosnià cedit per l’Unicaja. 
Alguns han criticat que com pot ser que un club formador com és la Penya hagi 
de tenir jugadors cedits d’altres clubs per formar havent tingut de verd-i-negres a 
Todorovic i companyia. Potser sí. El què si que penso és que els clubs grans de 
l’ACB es tornen bojos. Potser m’equivoco moltíssim però penso que serà l’altre 
gran sorpresa del curs a la Penya. A l’Unicaja no hi té lloc tot i que penso que 
pot ser igual de bo que Fran Vázquez. Coordinat per la seva alçada, intimidador 
i sobretot el què penso que serà clau és que té mooooolta ambició i ganes. No 
parla anglès però si castellà i n’està aprenent ràpidament. De la resta dels nous 
encara no em puc mullar però el què està clar és que Savané aportarà moltes co-
ses dins el vestidor i la seva veterania en moments puntuals però que no serà un 
jugador desequilibrant, que Quezada serà irregular amb bons partits però d’altres 
que no hi serà i Gaffney haurà de direccionar la seva intensitat per treure’n màxim 
rendiment. Del darrer fitxatge, Ehambe, esperem que sigui la versió millorada 
d’Obasohan. El què és segur és que ens divertirem i que hi haurà bon ambient 
perquè el tio és molt divertit. Només així es pot entendre que les seves imatges 
demanant per casar-se a la seva dona enmig d’un partit donessin la volta al món. 
Això només ho fan tios diferents, com els què ha fitxt la Penya.

Fisher, la sensació; Kuzmic, 
la revelació  

Xavi Ballesteros
Periodista especialitzat en bàsquet

BADALONA ÉS BÀSQUET
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  Equip  PTS GF GC

 1. Espanyol B 10 6 1

 2. Huracán 8 6 2 

 3. Olímpic 8 2 0

 4. Llagostera 7 7 4

 5. L’Hospitalet 6 6 2 
 6. Sant Andreu 6 4 3

 7. Ontinyent 5 5 5

 8. Badalona 5 4 4

 9. Llevant B 5 4 4

 10. Constància 5 2 2

 11. Atlètic Balears 5 1 1

 12. Binissalem 4 2 4

 13. Reus 4 5 4

 14. Prat 4 2 3

 15. Yeclano 4 4 7

 16. Vila-Real B 4 4 7

 17. Mallorca B 3 3 4

 18. València B 3 3 7

 19. Alcoià 2 2 5

 20. Oriola 1 0 0

21. Gimnàstic 1 2 5

Classificació 2a B GRUP 3

 Sant Andreu  -  Llagostera 

 Reus  -  Constància 

 Prat  -  Ontinyent

 Yeclano  -  Olímpic

 Llevant B  -  Huracán

 Atlètic Balears  - Alcoià

 Mallorca B  -  València B

 Binissalem  -  Oriola

 L’Hospitalet  -  Espanyol B

Propera Jornada

Resultats 4a Jornada

 Espanyol B  3  - Badalona  1   

 Sant Andreu  1 - Vila-Real B  1

 Huracán  1 - Atlètic Balears  0

  València B  1 - Binissalem  1

 Llagostera  3 - Reus  2

 Olímpic  1 -  Llevant B  0

 Ontinyent  2 - Yeclano  1

 Oriola  0 - L’Hospitalet  0 

                                      Alcoià  1  -  Mallorca B  1

                          Constància  1  - Prat  0 

El filial de l’Espanyol supera tots els 
contratemps per seguir líder

Càmara treballa 
sobre un onze 
base molt clar

El nou calendari complica el tram 
inicial de temporada del Badalona

L’encert de Raul Longhi en els canvis 
va servir com a antídot contra la segu-
ra adversitat. L’Espanyol B va madurar 
diumenge, va demostrar que també 
sap esquivar els problemes i vèncer 
quan ho té tot en contra. Fins ara ha-

Ciutat Esportiva de Sant Adrià
Germán Marcos

 Nacho Heras Ferrón
De Amo   Pelegrí
Héctor (Moya 58’) Pablo Gallardo
Clerc  Bermudo
Mario Ortiz  Borja Abenia
Fran Miranda Javi Moreno (Canario 45’)
Merchán (Morant 45’) Joaquin

  Jorge  Robert (Joan Grasa 65’)
Armero  Juanma (Bayón (73’)
Pino (  Elton 63’)  Gabri

Raul Longhi Albert Càmara
Àrbitre: Castillejo Álvarez (col·legi navarrès)
GOLS: 0-1, Gabri (minut 28); 1-1, Pino (minut 36); 
2-1. Morant (minut 90); 3-1, Elton (minut 93)

00

ESPANyOLB            BADALONA      

via sumat punts una mica per la inèrcia 
positiva, pel contagi d’optimisme. Però 
el Badalona ha estat el primer en patir la 
intel·ligència tàctica i la capacitat per so-
breposar-se als infortunis d’un filial peri-
quito que està sorprenent positivament en 
aquest inici de campanya. Primer va ser el 
gol de Gabri el que va posar en alerta als 
espanyolistes. El Badalona estava fent un 
partit seriós i aplicat i va trobar-se amb 
una diana d’avantatge sense esperar-la. 
Els locals no van posar-se nerviosos i en 
menys de deu minuts ja havien empatat, 
amb una mica de fortuna en una jugada a 
pilota parada. Però la gran prova arribaria 
a la segona part. Amb el partit més desor-

En les quatre jornades disputades fins 
ara, només les lesions han impedit que el 
Badalona jugués tots quatre partits amb el 
mateix onze inicial. Càmara sembla que ja 
ha decidit quins són els seus homes de 
confiança. O si més no, en quins jugadors 
confia en aquestes primeres setmanes de 
curs. L’entrenador sembla que treballa amb 
una base d’uns catorze jugadors. La resta, 
hauran de treballar per guanyar-se la con-
fiança.

El pitjor rival del Badalona no juga a fut-
bol, decideix des dels despatxos. La Fe-
deració Espanyol de Futbol (RFEF) està 
dificultant sobremanera el primer mes de 
competició del conjunt que entrena Al-
bert Càmara. És de suposar que ha estat 
de manera involuntària, però el cert és 
que ningun altre equip ha sortit tan mal-
parat de la concatenació de decisions 
incomprensibles de l’ens federatiu. 
L’entrada en competició amb la lliga ja 
encetada de l’Oriola va obligar a replan-
tejar tot el calendari, invalidant l’existent 
i que va ser vigent durant les tres pri-
meres jornades. Per culpa de la nova 
disposició de jornades, el Badalona ha 
vist com s’ha hagut d’enfrontar dues se-

denat, sense que cap equip es decidís 
a governar-lo, Jorge va autoexpulsar-
se per posar les coses molt de cara 
al Badalona. Els de Càmara van co-
mençar a arraconar a l’Espanyol. Però 
Longhi va maniobrar amb coneixe-
ment i intel·ligència. Va treure a Mo-
rant i a Elton, que finalment serien els 
protagonistes del triomf. Als últims 
minuts, quan el Badalona continuava 
aprofitant la superioritat numèrica per 
dominar, però no per marcar, el bra-
siler Elton va donar els tres punts als 
seus. Primer amb una passada a Mo-
rant i després rubricant amb gol una 
fantàstica jugada personal.

tmanes consecutives al de moment mi-
llor equip del grup, l’Espanyol B. Però 
aquesta no és la única conseqüència 
negativa pels badalonins. L’equip es veu 
obligat a descansar aquesta setmana. 
Amb un grup imparell, cada jornada un 
equip queda obligat a no competir. El 
descans pot deixar freds als escapulats, 
desitjosos a més de tornar a jugar per 
reparar la derrota de l’últim partit. Però 
quan l’equip torni, ho farà havent de ju-
gar dos partits com a visitant -tres con-
secutius, sumant el del cap de setmana 
passat. És a dir, que en total l’afició del 
Badalona, quan arribi el set d’octubre 
haurà estat un mes sencer sense veure al 
seu equip disputar un partit al Centenari.

Sant Gabriel Femení

Que la derrota i l’empat deixin pas al 
primer triomf... contra el botxí basc
Després d’haver tastat el sabor amarg 
de la derrota i l’agredolç d’un empat a 
València fa quinze dies, el Sant Gabriel 
Femení espera que, ara sí, arribi la pri-

     

  Equip  PTS GF GC

 1. Athletic Bilbao 6 11 1
 2.  Rayo Vallecano 6 6 3
 3.  Llevant 6 4 1
 4.  Espanyol 6 3 0
 5.  Huelva 4 4 1
 6.  Atlético Madrid 4 3 1
 7.  València 4 4 3
 8.  Collerense 3 7 5 
 9. Real Sociedad 3 6 4
 10. Levante L.P. 3 5 6
 11. Sant Gabriel 1 2 4
 12. Llanos Olivenza 0 1 5
 13. FC Barcelona 0 0 4 
 14. Sevilla 0 1 7
 15. P. Saragossa 0 1 7
 16. Lagunak 0 0 6

Sant Gabriel - Real Sociedad
Atlético Madrid - València

Llanos Olivenza - FC Barcelona
Rayo Vallecano - Lagunak
Espanyol - P. Saragossa

Athletic Bilbao - Levante Las Planas
Llevant - Sevilla

Huelva - Collerense

Propera Jornada 

Classificació 1ª DiviSió

Eva Callejas

mera victòria de la competició de lliga. 
Després de l’aturada del campionat pels 
compromissos estatals, la pilota tornarà a 
rodar diumenge (11h) al Ruiz Casado per 

a un ‘Sangra’ que ha tingut dies per se-
guir acoblant les seves noves peces. Per 
si la ocasió d’obtenir la primera victòria 
no fos prou raó per encarar aquest matx, 
n’hi ha una altra: el rival. Es tracta de la 
Real Sociedad, un equip que va ser capaç 
de guanyar a Sant Adrià l’any passat i que 
també va golejar les adrianenques a Do-
nosti. A més, fa dues temporades va ser el 
botxí que va impedir que el llavors equip 
de Pedro Martín es classifiqués per a les 
semifinals de la Copa de la Reina. Ara, les 
noies de Takahisa se les veuran amb una 
Real que, gràcies als gols de Maialen, ve 
de guanyar (3-0) el Llanos de Olivenza. 
Abans, a la primera jornada va complicar 
les coses al Rayo.
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Peter Brugnani, nou entrenador de les TFA Drac Girls
Peter Brugnani, la temporada passada tèc-
nic del júnior dels Dracs que van aconse-
guir el doblet amb lliga i copa, ha acceptat 
l’oferta i és el nou entrenador de les TFA 
Drac Girls. Per l’experimentat entrenador 
és una nova etapa en la seva carrera en el 
món del futbol americà i intentarà donar un 
salt de qualitat a l’equip femení i de forma-
ció. Brugnani va manifestar la seva satis-
facció i va assegurar que tindrà la mateixa 
il·lusió que tenia amb els més joves però 
ara amb les noies. Aquesta setmana el club 
donarà tota la informació per les noies que 
volguin formar part de les TFA Drac Girls 
per començar ja avui els entrenaments

Poliesportiu

Natzaret, UBSA i Santa Coloma debuten amb 
victòria a la Copa Catalunya 2012-2013
La Copa Catalunya 2012-2013 va disputar 
la primera jornada amb sort dispar pels 
equips de la comarca. Natzaret, UBSA i 
Santa Coloma van sumar el primer triomf 
mentre que Montgat i Sant Josep hauran 
d'esperar una setmana més. Al Pavelló 
dels Països Catalans el morbo estava ser-
vit. En el seu retorn a la Copa Catalunya 
el Sant Andreu de Natzaret rebia el Prat, 
l'equip que el va enviar a la 1a catalana fa 
dues temporades. Els locals es van ven-
jar amb la mateixa recepta que a la final 
de la Copa Badalona: un nivell físic molt 
alt i l'encert dels tiradors. Després d'uns 
primers compassos amb els nervis habi-
tuals d'un primer partit de lliga, Monton 
obria escletxa amb 3 triples (25 a 15). El 
Prat estava noquejat i el Natzaret ho va 
aprofitar per engreixar la diferència abans 
de la mitja part (39 a 20). A la represa els 

potablava van reaccionar igualant el nivell 
físic, amb moltes mans, i començant a su-
mar des del perímetre. El Natzaret mai va 
perdre l'avantatge de 10 punts (46 a 35 en 
el moment més crític) fins que Balsells -el 
millor amb 15 de valoració-, Pulido i Garuz 
van capitanejar l'últim esforç per acabar 
d'ofegar al Prat per 60 a 43. 

Santa Coloma i Montgat presenten 
credencials per ser als Play Off
El Juan del Moral va acollir el debut a la 
lliga de dos equips aspirants a jugar la 
postemporada. Santa Coloma i Montgat 
van lluitar de tu a tu en un partit amb fo-
rça errades habituals en aquest moment de 
la competició però amb molta intensitat i 
caràcter dels jugadors. El Santa Coloma, 
tot i tenir una plantilla més curta, va de-
mostrar estar una mica millor que el Mont-

gat, que acostuma a anar de menys a més. 
Tot i això, els de Xavi Bassas, van arribar 
a posar-se 6 punts amunt a meitat del 3r 
quart. La reacció colomenca va arribar de 
la mà de la Balagué connection, que des 
de la línia de 3 va acabar decidint el partit 
(85 a 74) i caldrà veure si també l'average.

L'UBSA compleix i el Sant Josep 
paga la novatada
L'UBSA es va desfer del Blanes per 76 a 
64 amb una defensa sòlida i l'encert del 
trio Carceller -MVP de la jornada amb 39 
de valoració- Crespo i Corrales, que van 
anotar 52 dels 76 punts de l'equip. El Sant 
Josep, encara en procés de construcció, va 
caure a la difícil pista del Barberà per 78 
a 69. Reyes -37 de valoració- i Dario van 
recuperar el nivell, però fins a 7 jugadors 
del Barberà van fer 9 o més punts.
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L’Ajuntament de Badalona, a través de 
l’àrea de Cultura, sortejarà entrades per 
a alguns dels espectacles de l’actual 
temporada de teatre, música i dansa que 
s’ofereix a diferents espais de la ciutat. 
El sorteig es farà a través del perfil de 
Twitter de Badalona Cultura. Per partici-
par en el concurs, s’ha de ser seguidor 
del compte de @culturaBDN. La ma-
teixa setmana que s’hagi de representar 
l’espectacle previst es publicarà una 
piulada indicant el regal de les entra-
des pertinents. El sorteig s’efectuarà 
entre tots els seguidors que hagin re-
piulat aquest ‘tweet’. El resultat es farà 
públic en la mateixa adreça amb prou 
antelació respecte de la representació de 
l’espectacle.

L’Espai Betúlia acull una exposició sobre 
la situació actual de les petites editorials

Cultura sortejarà 
entrades per als 
teatres locals

L’Espai Betúlia acull des del passat di-
marts, 18 de setembre, l’exposició Petits 
editors, grans llibres, que es podrà visi-
tar fins al proper 10 d’octubre. Es tracta 
d’un recull de la situació de 101 petites 
editorials que en els moments actuals 
presenten una gran capacitat de resis-
tència en un panorama dominat per les 
grans corporacions editorials. Petits edi-
tors, grans llibres és una mostra que es 
planteja com una demostració de la for-
talesa de les persones. Segons els orga-
nitzadors, “és un aplaudiment als indi-
vidus, als col·lectius, als emprenedors, 
a la gent amb opinió, compromesa, que 
comparteix la necessitat d’expressar-
se i que s’enfronta constantment amb 
l’adversitat”. Així, en aquesta selecció 
d’editorials es presenten actituds empre-

nedores i trajectòries llargues, empre-
ses especialitzades, així com diversos 
debats sobre el treball a la xarxa, les 
llicències sobre drets d’autor i els nous 
formats per al llibre. L’exposició es pot 
visitar els dilluns, de 16 a 20.30 hores, 

El Museu 
proposa un 
taller familiar 
de mosaics
Aquest diumenge, el museu ofereix 
un nou taller familiar amb el que 
convertir-se en autèntics “musiva-
rius” per una estona. L’ofici de mo-
saïcista, tan apreciat entre els romans 
poderosos, consistia en embellir els 
terres i les parets de les cases riques 
creant magnífiques decoracions. 
L’objectiu de l’activitat és donar a 
conèixer com es feien aquestes figu-
res artístiques de l’antiguitat i elabo-
rar un mosaic que després cadascú 
es podrà endur a casa. Tanmateix, 
els assistents descobriran per què a 
Baetulo hi havia sobretot mosaics de 
tesel·les blanques i negres. El taller 
tindrà lloc a partir de les 10.30 i re-
quereix inscripció prèvia. 

Badalona participa per segon any conse-
cutiu en el Festival Laietània, un conjunt 
d’activitats destinades a promocionar, di-
fondre i redescobrir els principals atractius 
culturals del passat iberoromà de la zona del 
Maresme i Badalona. El Festival està orga-
nitzat pel Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, amb la col·laboració 
de diversos organismes entre els quals hi 
ha l’Oficina de Turisme i el Museu de Ba-
dalona. La participació badalonina es con-
creta en una visita guiada al poblat ibèric 
del Turó d’en Boscà, que tindrà lloc aquest 
diumenge, 23 de setembre, i una altra a 
l’espai Termes i Decumanus, prevista per al 
3 d’octubre. També s’ha organitzat una visita 
guiada combinada al que resta dels antics 
assentaments romans de Baetulo i Barcino, 
el 13 d’octubre. Aquesta última activitat la 
realitzen conjuntament el museu municipal 
i el Museu d’Història de Barcelona.

Badalona 
participa per  

segon any  
al Festival 

Laietània per 
descobrir el 
seu passat 
iberoromà

El Principal inaugura el divendres 
de la propera setmana la temporada 
d’espectacles als teatres municipals de 
Badalona. L’obra Sé de un lugar aterra a 
la ciutat per descobrir-nos el debut com 
a autor i director teatral d’Iván Morales, 
el seu creador. Simó i Bere són dos joves 
adults lúcids que se senten decebuts pel 
món que els envolta i, consegüentment, 
per ells mateixos. Entre els dos perso-
natges existeix un vincle, malgrat haver 

trencat amb el seu amor. Ell s’enfonsa 
després de la separació i ella, en canvi, 
aprofita la seva nova independència. Tot 
i les posicions contraposades, els dos 
personatges intenten mantenir una rela-
ció més enllà de la seva fracassada his-
tòria d’amor, una pretensió potser contra-
natura. O potser no. El seu conflicte de 
contrastos té lloc en un espai geogràfic i 
generacional determinat, la cosmopolita i 
actual Barcelona.

‘Sé de un lugar’ enceta la 
temporada d’espectacles
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de dimarts a divendres, d’11 a 14 i de 
16 a 20.30 hores i els dissabtes, d’11 a 
8 del vespre. En el marc de l’exposició, 
el dissabte 6 d’octubre hi haurà un taller 
d’edició per a pares i fills, a càrrec de 
Rosa Llop, comissària de la mostra .
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