




1

Cultura, projeCte i ambiCió de Ciutat

Ja hem travessat l’equador de la Capital de la Cultura Catalana i el conjunt d’actes 
s’està desenvolupant de manera positiva. Esdeveniments com l’exposició sobre 
la nostra Margarida Xirgu, l’Speculum dins les Festes de Maig, la Nit Literària, i 
diferents trobades nacionals com la Diada Castellera, de les Puntaires, dels Tra-
bucaires i la Diada de Cors Clavé; i el magnífic pregó de Festes de l’Enric Juliana, 
entre d’altres, ho palesen. En el llegat de l’any romandran, publicacions com ara 
la Guia de la Cultura de Badalona i el projecte Badalona visions 15+quinze, que 
agrupa visions poètiques i d’artistes plàstics que reflecteixen la nostra realitat.

Tot Badalona viu aquest esdeveniment. A Llefià i Pomar la festa de foc i les colles 
de cultura tradicional i popular ompliran els carrers, per uns instants, de llum i 
olor de pòlvora. En aquest trimestre estival, l’agenda que teniu a les mans mos-
tra també activitats com les de la Festa Major d’Agost. La cultura s’aproparà a 
la façana marítima i esdevindrà una proposta refrescant, plenament badalonina. 
Amb l’atractiu de la nostra Rambla renovada i d’una platja que serà el millor 
escenari possible per a diferents activitats.

Davant de les dificultats generals que travessem, la cultura és molt necessària. 
Com a identitat, motor de ciutadania i d’autoestima col·lectiva; per sentir-nos 
orgullosos de la nostra ciutat, del seu patrimoni, creativitat i ambició de futur. 
La Badalona cultural és avui més reconeguda, ofereix els seus tresors i els com-
parteix amb tot Catalunya. El meu reconeixement a totes les persones i entitats 
que ho feu possible.

Participem-hi, vivim la Badalona Capital!

jordi Serra
Alcalde de Badalona
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un eStiu amb aCCent  Cultural 

Hem creuat l’equador de l’any de la Capital de la Cultura Catalana i s’acosta 
l’estiu, l’època en que la platja,  el verd del parc de Ca l’Arnús, els espais oberts i 
els capvespres mediterranis configuren  els llocs i els moments per a les troba-
des veïnals i  de colla, de les expressions artístiques i de les tradicions populars.

Buscarem la fresca a les nits de juliol amb música i cinema a l’aire lliure, i Bada-
lona és en escena de la mà dels seus grups de teatre amateur. A l’Espai Betúlia 
s’hi trobaran de nou les veus paral·leles d’aquí i de més enllà. El vent i les arts 
plàstiques es fan còmplices i omplen l’horitzó mariner de veles singulars.

L’agost, temps d’anades i d’arribades ens ofereix la més clàssica de les festes lo-
cals tradicionals, La Festa Major d’Agost, El foc, la música i el bon veïnatge rebrà 
els que tornen o bé acomiadarà els que se’n van, tot plegat uns dies d’esbarjo i 
d’activitat cultural dins l’aturada estiuenca i un bon motiu per restar a la ciutat.

Setembre, inici del curs lectiu i de retorn laboral, reprèn l’activitat dels centres 
cívics amb exposicions i tallers  i reactiva la de les biblioteques. Els teatres Prin-
cipal i Blas Infante se sumen a la programació del Teatre Zorrilla per apropar-nos 
un pèl més a les arts escèniques. La sardana serà motiu d’un nou aplec nacional 
i constatarem els vincles de la nostra ciutat amb aquesta dansa amb una publica-
ció del Museu de Badalona. La relació entre el mar i la ciutat donarà peu a una 
exposició de fotografies. Sense oblidar-nos, és clar, que el dia 11 commemorem 
la Diada Nacional de Catalunya amb ofrenes florals i castells.

A Badalona, enguany més que mai, vacances amb cultura! 

mateu Chalmeta
Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural
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Juliol/CINEMA

CINEMA
ÀnGelS i dimoniS
Director: Ron Howard
Idioma: català
Gènere: thriller
Entrada lliure.  Aforament limitat (obertura de portes a les 21.45 h) 
Nits d’estiu 
Club Natació Badalona
Dijous	1	/ 22 h

HarrY potter i el miSteri del prinCep
Director: David Yates
Idioma: català
Gènere: aventura 
Entrada lliure.  Aforament limitat (obertura de portes a les 21.45 h) 
Nits d’estiu 
Club Natació Badalona

Dijous	8	 / 22 h

aSSalt al tren pelHam 123
Director: Tony Scott
Idioma: català
Gènere: thriller 
Entrada lliure.  Aforament limitat (obertura de portes a les 21.45 h) 
Nits d’estiu 
Club Natació Badalona

Dijous	15	/ 22 h
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Juliol/CINEMA

V.o.S.
Director: Cesc Gay
Idioma: català 
Entrada lliure.  Aforament limitat (obertura de portes a les 21.45 h) 
Nits d’estiu 
Club Natació Badalona

Dijous	22		/ 22 h

up
Director: Pete Docter, Bob Peterson
Idioma: català 
Gènere: animació 
Entrada lliure.  Aforament limitat (obertura de portes a les 21.45 h) 
Nits d’estiu 
Club Natació Badalona

Dijous	29	/ 22 h

 



Juliol/CoNfErÈNCIEsJuliol/ExposICIoNs

ExposICIoNs 

art al Vent 
Projecte promogut dintre dels actes  
de Badalona Capital de la Cultura Catalana
Art al vent, és un projecte artístic coordinat per Lluïsa Pla, inspi-
rat en la importància  històrica, cultural i marinera de Badalona.
Aquesta exhibició constarà d’unes lones en forma de vela 
llatina, interpretades per diferents artistes plàstics i centrades 
en la temàtica marinera i el seu context. 
Hi participen: Agnès Rodon, Barri Groc, Dionís Òrrit, Josep 
Torres, Judith Themistanjioglus, Mercè Olivé, Lluïsa Pla, Luca 
Spreafico i Sara Contantini de l’Escola d’art i superior de 
disseny Pau Gargallo.
passeig de la platja dels pescadors
Inauguració dissabte 10 / 12 h
Del	10	de	juliol	al	30	de	setembre
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Juliol/CoNfErÈNCIEs

9

Juliol/ExposICIoNs

CamÍ / Sampere
Escultures i poemes
L’escultura és una de les disciplines artístiques que no 
havia visitat encara l’Espai Betúlia, i ens plau especialment 
que la nostra primera incursió sigui de la mà de dues 
personalitats amb lligams importants amb la ciutat de 
Badalona, com l’escultor Camí i el poeta Màrius Sampere.
Espai Betúlia
Del	7	de	juny	al	28	de	juliol	

parrÒQuia de Sant antoni de pÀdua. 
75 anYS Fent barri,  
50 anYS Fent Comunitat
Exposició fotogràfica sobre la història d’aquesta parròquia, des dels seus 
inicis, quan el barri encara s’estava fent i faltaven els serveis fonamentals, fins 
l’actualitat.
Biblioteca Llefià-xavier soto
Del	22	de	juny	al	30	de	setembre

CaCtuS
Fotografies de Marta Ricart 
Les formes d’aquestes plantes, la bellesa i els colors de les seves flors van capti-
var la càmera d’aquesta fotògrafa badalonina.
Centre Cívic Dalt la Vila
De	l’1	al	22	de	juliol

moStra d’art
Pintures realitzades pels alumnes del taller del Centre Cívic Dalt la Vila.
Centre Cívic Dalt la Vila
Del	9	al	27	de	juliol

 



10

Juliol/CoNfErÈNCIEsJuliol/fEsTEs popULArs

fEsTEs  
popULArs 
FeSta del FoC
CorreFoC inFantil
Hi participen: Badalona Bèsties de Foc, Bufons del Foc, 
Diables de Badalona i Kapaoltis de Llefià.
Recorregut: avingudes de Terrassa, Primer de Maig, 
Pomar i Sabadell.
Barri de pomar
Divendres	9 / 20 h

iniCi de FeSta, Fira i moStreS
plaça de Trafalgar
Dissabte	10 / 18 h

tabalada
Recorregut: rambla de Floridablanca, avinguda de 
Marquès de Sant Mori i plaça de Trafalgar.
Dissabte	10	/ 20 h

CorreFoC
Recorregut A: sortida carrer del Doctor Bassols/
ronda de Sant Antoni, ronda de Sant Antoni, carrer de 
Pérez Galdós i plaça de Trafalgar.
Recorregut B: sortida carrer del Doctor Bassols/ron-
da de Sant Antoni, carrer del Doctor Bassols, avinguda 
del Marquès de Sant Mori i plaça de Trafalgar.
Barri de Llefià
Dissabte	10	/ 21.30 h

Final de FeSta i CaStell de FoCS
plaça de Trafalgar
Dissabte	10	/ 23 h
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Juliol/fEsTEs popULArs

FeSta del FoC 
Hi participen: Badalona Bèsties de Foc, Bufons del Foc, Diables de Badalona 
i Kapaoltis de Llefià, Grup de Foc de la Guineueta, Trinifoc, Malignes del Gui-
nardó, Malèfica del Coll, 5a Forka, Vella de Gràcia, Tronada, Diables La Florida, 
Diables de Sant Cugat, Colla de Foment de Cornellà, Skamot Diabòlik de santa 
Eulàlia, Diabòlica de Gràcia, Diables de Poble Sec, Diables del Clot, La Satànica 
de Sant Andreu, Colla de Diables del Casc Antic, Colla de Diables de l’Esquerra 
Infernal i Colla de Diables de la Riera de Rubí.

diGueS la teVa!
a la iV botifarrada popular de Can barriga
Escola Can Barriga
Dissabte	3	/ 21 h
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Juliol/LITErATUrA

LITErATUrA
VeuS paral·leleS
de l’ebre al roine: Vuit poeteS
Poetes: Roland Pécout, Danielle Julien, Xavier Gutiérrez,  Aurélia Lassaque, 
Isabel Ortega, Hèctor Moret, Josep Piera i Maite Brazales. 
Traduccions: Manèl Zabala
Guió i coordinació: Albert Mestres i Sofia Fonseca
Posada en escena: Albert Mestres
Actriu: Mireia Chalamanch
Quatre poetes occitans i quatre de catalans, de quatre generacions, diuen la 
seva poesia. A partir d’un guió, una actriu enllaça les vuit obres poètiques i reci-
ta en català a Catalunya i en occità a Occitània els poemes que el mateix poeta 
ha recitat en català o en occità.
Espai Betúlia
Dissabte	10	/ 20 h

“elS juliolS” CurSoS d’eStiu de la  
uniVerSitat de barCelona
Literatura i turisme cultural
Coordinació: Glòria Bordons, professora titular de Filologia Catalana de la UB
Durada: 20 o 30 hores
Informació: tel. 93 403 58 80
juliols@ub.edu
Espai Betúlia
Del	19	al	23	de	juliol	/ 9.30 a 14 h
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Juliol/LITErATUrA

Com Si entrÉS  
en una pÀtria
Coproducció amb Espai Betúlia de Badalona, Festival LOLA d’Esparreguera, Fira 
Mediterrània de Manresa
Un espectacle de Mireia Chalamanch i Oriol Genís, sobre textos periodístics i 
poemes de Joan Maragall. 
Com si entrés en una pàtria és un viatge a la pàtria literària i humana de Joan 
Maragall a partir de poemes i altres materials en prosa que ens aproximen a la 
figura del poeta i a la seva mirada sobre la pròpia escriptura, la relació Catalun-
ya-Espanya, la Setmana Tràgica o l’execució de Ferrer i Guàrdia, entre d’altres.
Els textos de Maragall obren lectures i reflexions encara contemporànies.
Espai Betúlia
Dissabte	24 / 20 h
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Juliol/MÚsICA

MÚsICA

V Cicle de jazz
la Vella diXieland.  
l’aVentura del jaZZ
El públic que vingui a veure “L’Aventura del Jazz” tindrà una oportunitat immi-
llorable per començar a entendre què és això tan fascinant que es diu jazz. Un 
espectacle per a tota la família que recorre la història completa del jazz, dels 
espirituals negres fins el funk, passant per gairebé tots els estils de la que és 
sens dubte l’arrel de totes les músiques modernes...
parc de Ca l’Arnús
Diumenge	4	/ 13 h
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Juliol/MÚsICA

jollY jumper
Rock & roll
Bevent del blues i del rock-and-roll, Jolly Jumper presenten, en format acústic, la 
visió de les cançons del seu primer disc i versions de grups que els influencien. 
Amb la col·laboració de músics badalonins.
Entrada lliure
Nits d’estiu
Centre Cívic Dalt la Vila
Divendres	2	/ 21 h

HomenatGe a CHopin
Albert Guinovart
El reconegut pianista i compositor Albert Guinovart interpreta 
algunes de les seves composicions, així com diverses peces 
breus de Chopin com a homenatge a aquest gran músic po-
lonès en el segon centenari del seu naixement.
Nits d’estiu del Museu a l’Anís del Mono
fàbrica de l’Anís del Mono
Divendres	2	/ 21.30 h

la Vella diXieland.  
l’aVentura del jaZZ
(pàgina 14)

Sant andreu jaZZ band
És una formació jazzística de Barcelona, nascuda a l’Escola de Música Municipal 
de Sant Andreu l’any 2006, que s’estrenà oficialment a la secció de jazz jove 
del Festival Internacional de Jazz de Terrassa i que té com a particularitat l’edat 
dels seus integrants.
V Cicle de Jazz
parc de Ca l’Arnús
Diumenge	4	/ 18 h

biG band eSCola de mÚSiCa  
moderna de badalona
Mosaic de diversos estils del swing al jazz, amb arranjaments de Mike Mossman, 
Bob Mintzer, Oliver Nelson, Don Sebesky i d’altres.
V Cicle de Jazz
parc de Ca l’Arnús
Diumenge	4	/ 19 h
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Juliol/MÚsICA

iVanoW jaZZ Group
És una formació de nou músics de swing formada l’any 1999. En la seva trajec-
tòria de més de 10 anys, que els ha portat per tot el territori jazzístic del país, 
han enregistrat tres discs amb diferents segells discogràfics: Jazz it up (2003), 
Swingdrome (2006), i Ivanow Jazz Group 10 anys! (2009).
V Cicle de Jazz
parc de Ca l’Arnús
Diumenge	4	/ 20 h

ColeinG porter
Clara Luna & Xavi Maureta
Xavi Maureta (bateria i veu), Rai Ferrer (contrabaix), Clara Luna (veu) i Roger 
Mas (teclista), ens donaran la seva versió personal d’algunes de les cançons més 
conegudes del magistral Cole Porter.
Nits d’estiu del Museu a l’Anís del Mono
fàbrica de l’Anís del Mono
Divendres	9 / 21.30 h

nalle Club (vine’m a veure)
Tres percussionistes i dues ballarines ens faran un recorregut pels ritmes i 
danses tradicionals de Costa d’Ivori de l’Àfrica Occidental.
XVI Festival Torre Mena Folk
plaça  de Trafalgar
Dissabte	10 / 18.15 h

taZZuFF trio
Dos acordionistes i un percussionista ens regalaran un passeig pel sons tradicionals 
de la Mediterrània.
XVI Festival Torre Mena Folk
plaça de Trafalgar
Dissabte	10 / 19 h

Grup de GuitarreS latitud tanGo
Tango
Formació de músics amateurs i professionals de diferents nacionalitats que 
s’han unit amb l’objectiu d’apropar-se a la cultura del tango des d’una de les 
seves principals expressions: la música.
Entrada lliure
Nits d’estiu
Centre Cívic Dalt la Vila
Dissabte	10	/ 21 h
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Juliol/MÚsICA

reGra3
Música brasilera versionada en català
Obres de Vinicius de Moraes
Noemí Duran: veu
Alfred Vidiella: baix 
Josué Morales: guitarra
Cento Carbó Peris: percussió
Visita guiada multimèdia: Sant Jeroni de la Murtra: del s. XIX a l’actualitat
4a Temporada de Concerts de Sant Jeroni de la Murtra
Monestir de sant Jeroni de la Murtra
Dissabte	10		/ 19 h 

Kelpie band
(pàgina 18)    

luCa tondena Quartet
Jazz
El grup ha aconseguit trobar un so propi amb un repertori que té les caracte-
rístiques dels clàssics, però amb un so experimentador i modern.
Entrada lliure
Nits d’estiu
Centre Cívic Dalt la Vila
Dissabte	24 / 21 h



18

Juliol/MÚsICA

Kelpie band    
Folk/pop/jazz
El seu directe és una combinació de la frescor melòdica del folk i el pop amb 
les harmonies suggestives que proporciona el jazz. El repertori proposa un viat-
ge per Irlanda, Escòcia, Bretanya, Estats Units, incloent composicions pròpies i 
versionades.
Entrada lliure
Nits d’estiu
Centre Cívic Dalt la Vila
Dissabte	17	/ 21 h
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Juliol/CoNfErÈNCIEsJuliol/TALLErs

TALLErs 
taller de CÒmiC
Professor: Víctor Giménez
S’explicarà el procés per realitzar un còmic, des dels fonaments del dibuix fins 
a l’estructuració dins de l’art seqüencial. L’objectiu serà arribar a realitzar un 
mímim d’una pàgina en finalitzar el taller.
2a edició BADACÒMIC
Biblioteca Llefià-xavier soto
De	l’1	al	16	/	de	dilluns	a	divendres / 18 a 20 h

taller de tabal
Percussió tradicional
Taller obert, conduït per Pedro Hidalgo de l’Asociación Cultural del Folklore y 
las Músicas Africanoides
XVI Festival Torre Mena Folk
plaça de Trafalgar
Dissabte	10	/ 17 h
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Juliol/TEATrE

TEATrE
prÍnCepS d’iF
Companyia Teatre de Pas
Autor: Josep Miquel Muñoz Vaquer
Pau és un estudiant d’Història. Pol estudia Biologia. Tots dos comparteixen 
l’habitació d’una residència d’estudiants. A part d’això, poques coses tenen 
en comú. Potser només una cosa: el joc d’’El Rei’, un joc divertit i innocent 
que els transporta a un món de fantasia i els ajuda a vèncer l’avorriment 
de les hores inacabables.
Situat a l’illa de Marsella, el Castell d’If és una fortalesa-presó inexpugnable. 
If és també un regne de fantasia, una illa paradisíaca, un món ideal on ens 
trobem bé i ens sentim segurs i on no deixem que entri ningú per por que 
no ens faci mal.
Badalona a escena
Teatre Zorrilla
Divendres	2 / 21 h

VerniSSaGe
Companyia Teatral Sergi BDN
Direcció: Mar Serra
La inauguració d’una obra d’art és el “vernissage” que un artista presenta, 
en petit comitè, als més propers del seu entorn. Els invitats són els protago-
nistes dels quadres que van inspirar l’autor en un moment determinat de la 
seva vida. L’obra ens mostra els conflictes d’una etapa viscuda per aquests 
personatges passats cinc anys i com han anat evolucionant en les seves vides.
Badalona a escena
Teatre Zorrilla
Diumenge	4 / 19 h



obreS d’ampliaCió 
del muSeu de badalona

Fins a mitjan setembre, el Museu tanca per portar a terme la museït-
zació del nou espai format pel conjunt de les Termes i el Decumanus, i 
per fer obres de reforma a la planta baixa i a la sala d’actes. Això, però, 
no vol pas dir que s’aturin les activitats. Ben al contrari, el Museu conti-
nuarà treballant intensament per poder oferir un programa d’activitats 
atractiu i variat que us permetrà gaudir de la cultura i del patrimoni, 
tant del que tenim a Badalona com del que hi ha més enllà de la nostra 
ciutat. A més, els caps de setmana, estaran oberts, com sempre, els 
espais arqueològics museïtzats de la Casa dels Dofins, el Jardí de Quint 
Licini i el conducte d’aigües romà.

el museu estarà tancat per obres entre els mesos de 
maig i setembre, però seguirà treballant i oferint activi-
tats al públic

la recepció es trasllada a
Jardí de Quint Licini (pl. de l’Assemblea de Catalunya, 3)
Dimecres i dissabtes / 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges de 10 a 14 h

espais visitables que romandran oberts
Jardí de Quint Licini (pl. de l’Assemblea de Catalunya, 3)
Casa dels Dofins (c. Lladó, 45-53)
Conducte d’Aigües (c. Pujol)
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges de 10 a 14 h
Tancat el 15 d’agost i l’11 de setembre

Telèfon 933 841 750
Fax 933 841 662
info@museudebadalona.cat
www.museudebadalona.cat

Informació activitats dia a dia
www.facebook.com/museu
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Agost/fEsTEs popULArs

fEsTEs  
popULArs

FeSta major 
d’aGoSt
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Agost/fEsTEs popULArs

Gran XerinGa
Una traca de 500 m que passarà pels carrers de la Costa i de 
Sant Anastasi, unirà la plaça de la Constitució i la plaça de la Vila, on es dispara-
ran 12 salves de morteret.
Dissabte	14		/ 20 h	

tanda de lluÏment
A càrrec de Miquelets de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, 
Diables de Badalona, Bufons del Foc, Kapaoltis de Llefià, Geganters de Badalona 
i Castellers de Badalona.
plaça de la Vila
Dissabte	14 / 20 h 

CerCaVila
A càrrec de les colles participants, amb acompanyament musical. 
Recorregut pels carrers de Francesc Layret, Carme, Magatzem, Sant Domènec 
i la Rambla. Un cop a la Rambla, les entitats faran de nou una tanda de lluïment 
davant de Roca i Pi.
Des de la plaça de la Vila fins a la rambla
Dissabte	14	 / 20.15 h 

CaStell de FoCS
platja
Dissabte	14 / 22 h 

 

FeSta major

FeSta major

FeSta major

FeSta major
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Agost/fEsTEs popULArs

matinadeS
pels carrers de Baix a Mar
Diumenge	15 / 8 h 

oFiCi Solemne de Santa maria  
i repiCada de CampaneS
Església de santa Maria
Diumenge	15	d’agost	/ 11.30 h

ballada de SardaneS
rambla
Diumenge	15	/ 19.15 h 

eSpeCtaCle de FoC Y banY de 
leS bÈStieS i diableS
A càrrec de Diables de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Bufons del Foc i 
Kapaoltis de Llefià.
passeig Marítim
Diumenge	15 / 22 h 

FeSta major

FeSta major

FeSta major

FeSta major
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Agost/MÚsICA

MÚsICA
aCtuaCió muSiCal
rambla
Dissabte	14	 / 22.30 h

FeSta major



ALTrEs
36è OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS CIUTAT DE BADALONA
L’organització anirà a càrrec del Club d’Escacs Sant Josep de Badalona, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Badalona i les federacions catalana i espanyola 
d’escacs. Podran participar-hi tots aquells jugadors amb llicència federativa en vigor.
Centre Cívic La salut
De	l’1	al	9	d’agost

28

Agost/ALTrEs
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Agost/ALTrEs

la rambla per alS petitS
Actuacions infantils
rambla
Diumenge	15 / 18 h

FeSta major
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setembre/CoNfErÈNCIEs

CoNfErÈNCIEs
jornadeS europeeS  
del patrimoni
Conferència sobre la cuina dels pescadors a Badalona, en el marc de l’exposició 
Badalona i el Mar.
Museu de Badalona
Diumenge	26 / 12 h
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setembre/ExposICIoNs

ExposICIoNs

badalona  
i el mar

Exposició de fotografies sobre la ciutat i el mar organitzada pel Museu de Ba-
dalona, impulsada pel Club Natació Badalona i amb la col·laboració de l’Escola 
del Mar, Marina Badalona, la Confraria de Pescadors i diverses entitats.
Museu de Badalona
Inauguració dijous 23 	/ 19.30 h
Del	23	de	setembre	al	31	d’octubre
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setembre/ExposICIoNs

Grup belleS artS muSeu de badalona
Mostra d’art de tardor
sala d’exposicions El refugi
Del	5	al	26	de	setembre	

VedantHanGal, l’HerÈnCia d’un Somni
Fotografies de Pep Àvila i vídeo de Jorge Aguilera
Fundació Laia Mendoza
Exposició dins la Setmana de la Solidaritat de Badalona
Centre Cívic Dalt la Vila
Del	7	de	setembre	al	2	d’octubre

5 ColorS diFerentS
Pintures de Marisa Marco, Carme Cristià, Lluïsa Borràs, Srolod i Katy
Cinc pintores badalonines que expressen les seves diferents maneres de veure 
la pintura.
Centre Cívic Dalt la Vila
Del	9	al	28	de	setembre

moStra de CÒmiC
(pàgina 35)

badalona-alHoCeima
Exposició del treball realitzat entre Badalona i Alhoceima. 
Projecte de cooperació internacional La Rotllana-Alihssan
Setmana de la Solidaritat
Centre Cívic La salut
Del	24	de	setembre	al	4	d’octubre
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setembre/ExposICIoNs

2a edició

moStra  
de CÒmiC
Exposició d’obres presentades a  
la Mostra de Còmic per a Afeccionats.
La Mostra és oberta i podran  
participar-hi totes les persones amb 
inquietuds creatives i no professionals 
del còmic. Les obres hauran de ser 
originals amb guió i temàtica lliure.
2a edició BADACÒMIC
Centre Cívic Can Canyadó
Del	23	al	30	de	setembre	
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setembre/fEsTEs popULArs

fEsTEs  
popULArs
diada naCional de CatalunYa
plaça de la plana
Dissabte	11

Desfilada de l’Àliga
Ofrena floral institucional (interpretació d’Els segadors)
Parlament institucional
Ofrena floral de les entitats badalonines
Ball de l’Àliga
11 h

Actuació castellera:
Castellers de Barcelona
Castellers de Cornellà
Castellers de Badalona
12 h
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setembre/fEsTEs popULArs

lXVi apleC de la Sardana
Cobla Marinada
Cobla Ciutat de Girona
Cobla La principal de La Bisbal
Organitzat per Badalona Sardanista
parc de Can solei
Diumenge	19 / matí i tarda
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setembre/CoNfErENCIEssetembre/LITErATUrA

LITErATUrA
Codi GenÈtiC
D’Amàlia Lafuente
Tertúlia literària
Biblioteca Lloreda
Dijous	16	/ 18.30 h

la Sardana a badalona
De Jordi Puerto i Eduard Boada
Presentació del llibre
Editat pel Museu de Badalona
Aquesta obra fa un recorregut pels diversos aspectes del món sardanista a la nos-
tra ciutat (colles, compositors, cobles...), sobretot, a partir de l’inici del segle XX.
Espai Betúlia
Divendres	17 / 19.30 h

la Ciutat inViSible
De Lluis Rosales
Tertúlia literària
Biblioteca sant roc
Dilluns	20 / 17.30 h

betÚlia
De M. Aurèlia Capmany 
Tertúlia literària
Biblioteca Can Casacuberta
Dimecres	29 / 11 h
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setembre/LITErATUrA

el GuÍa
De R.K. Narayan
Tertúlia literària
Biblioteca Can Casacuberta
Dimecres	29	/ 19 h

FalSa identidad
De Sarah Waters
Tertúlia literària
Biblioteca pomar
Dimecres	29 / 19 h

ConteS d’ÀFriCa neGra
A càrrec d’Inongo Vi Makomé (Consorci Badalona amb Àfrica)
Contes del món
Biblioteca pomar
Dimecres	29	/ 18 h

el Último Viaje de aGo Ymeri
De Bashkim Shehu
Tertúlia literaria
Biblioteca Can Casacuberta
Dijous	30 / 19 h

pandora en el ConGo
D’Albert Sánchez Piñol
Tertúlia literària
Biblioteca Llefià-xavier soto
Dijous	30	/ 19 h

ConteS de la Xina
A càrrec de l’Espai Jove de Converses Interculturals (EJC)
Contes del món
Biblioteca Llefià-xavier soto
Dijous	30	/ 18 h

ConteS d’ÀFriCa neGra
A càrrec d’Inongo Vi Makomé (Consorci Badalona amb Àfrica)
Contes del món
Biblioteca Can Casacuberta
Dijous	30	/ 18 h
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setembre/CoNfErENCIEssetembre/LITErATUrA

ConteS del marroC
A càrrec de Mohcine Hakim (Associació La Rotllana)
Contes del món
Biblioteca sant roc
Dijous	30 / 18 h

ConteS del marroC
A càrrec de Mohcine Hakim (Associació La Rotllana)
Contes del món
Biblioteca sant roc
Dijous	30	/ 18 h
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setembre/CoNfErENCIEssetembre/MÚsICA

MÚsICA
ConCert de l’orFeó badalonÍ  
i GoSpel SentitS
Organitzat per Fundació Badalona contra el Càncer
Círcol Catòlic
Divendres	24 / 19 h

XiV mueStra FlamenCa de badalona
Organitzat per Tertúlia Flamenca de Badalona
Centre Cívic La salut
Dissabte	25 / 18 a 21 h

papaGeno,  
l’oCellaire de la Flauta mÀGiCa
A càrrec de Joan Sebastià Colomer i Anna Creixells
Audició musical
Espectacle per a tots els públics
Biblioteca Llefià-xavier soto
Dimecres	29	/ 18 h
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setembre/CoNfErENCIEssetembre/TALLErs

42

TALLErs
el joC delS poblatS
A càrrec de Soco Mbuy (Consorci Badalona amb Àfrica)
Taller infantil
Biblioteca Llefià-xavier soto
Dissabte	25	/ 11.30 h		

el joC delS poblatS 
A càrrec de Soco Mbuy (Consorci Badalona amb Àfrica)
Taller infantil
Biblioteca Can Casacuberta
Dimarts	28	/ 18.00 h  
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setembre/CoNfErENCIEssetembre/TEATrE

TEATrE

piSta!
Espectacle de circ amb Fura, 
Jaume Navarro, Mamen, 
Xavi Lozano, Katia… entre 
d’altres
Producció: Badalona Cultura
Direcció: Jaume Navarro
Un espectacle nou per a 
un nou espai. Convertim 
l’escenari del Teatre Principal 
en una pista! Una pista plena 
d’emocions i somnis. Ep!, no 
li perdeu la pista.
Teatre principal
Dissabte	25		i	diumenge	26 / 21 h 
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setembre/TEATrE

nell’aria aperta
Teatre i dansa aèria
Direcció: Pepa Díaz-Meco
Amb Fura
Inspirant-se  en la novel·la d’Italo Calvino El Baró Rampant, Fura dóna vida a un 
personatge des de l’acció teatral, des del moviment aeri de circ i també des de 
la paraula, lliscant entre dos territoris: l’oníric, a dalt; el real, a sota.
Un espectacle íntim, irònic i entranyable que provoca el somriure, la complici-
tat, el desconcert, el delit i, fins i tot, la por.
Teatre principal
Dijous	30 / 21 h

la CaSa del abuelo
Directora: Rosa Díaz i Mauricio Zabaleta
Intèrprets: Rosa Díaz
Companyia La Rous
Titelles
L’avi viu en la seva rutina: es renta, desdejuna i passeja a la mateixa hora. Un dia, 
les seves cames decideixen deixar de caminar i a poc a poc es va apagant. Quan 
l’avi marxa per sempre, els que queden, construeixen una casa molt a prop d’ell 
perquè no es trobi sol. Així continua la història: plàcidament, obrint i tancant 
calaixos, recordant amb afecte, “a través de la màgia d’un escriptori”, el que va 
ser la seva vida.
Espectacles familiars
Espectacle en castellà
Recomanat a partir de 5 anys
Teatre Blas Infante
Diumenge	26	/ 18 h 

anaGrama de Sal
Amb Isabel Graña, Joana Casas (imatges) i Monserrat Riba (veu)
Organitzat per l’Associació Cultural Pont del Petroli
Poesia i cia... 10
Teatre principal / Espai rubianes
Dijous		29	/ 21 h 
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Programació setembre | desembre
Teatre Zorrilla | Teatre Principal | Teatre Blas Infante
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+informació
biblioteCa Can CaSaCuberta
C. Mossèn Anton, 40-48
Telèfon 93 464 34 00
b.badalona.cc@diba.cat

biblioteCa lleFiÀ-XaVier Soto
C. Planeta Mart, 2-10
Telèfon 93 383 29 70
b.badalona.lle@diba.cat

biblioteCa lloreda
Av. Catalunya, 56-62
Telèfon 93 387 31 75
b.badalona.llo@diba.cat

biblioteCa pomar
Av. Primer de Maig, s/n
Telèfon 93 395 35 07
b.badalona.p@badalona.cat

biblioteCa Sant roC
Av. Congrés  Eucarístic, s/n
Telèfon 93 460 12 57
b.badalona.sr@diba.cat

Centre CÍViC Can CabanYeS
Rambla de Sant Joan, 59-77
Telèfon 93 399 35 11
cccancabanyes@badalona.cat

Centre CÍViC dalt la Vila
C. Germà Bernabé, 1-7
Telèfon 93 384 44 44
ccdaltlavila@badalona.cat

Centre de Cultura tradiCional
Can CanYadó
C. Pompeu Fabra s/n
Telèfon 93 464 18 57
cccanyado@badalona.cat

Centre CÍViC la Salut
Av. Marqués de Sant Mori / C. Quevedo
Telèfon 93 387 02 47
cclasalut@badalona.cat

Centre CÍViC morera
Av. de Bac de Roda, 42-48
Telèfon 93 395 44 57
ccmorera@badalona.cat

Centre CÍViC torre mena
Plaça de Trafalgar, s/n
Telèfon 93 399 03 11
cctorremena@badalona.cat

Centre CÍViC la Colina
Plaça de Rafael Campalans, s/n
Telèfon 93 383 39 08
cclacolina@badalona.cat



+informació
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aSSoCiaCió Cultural bateneu
bateneu@gmail.com 

CÍrCol CatÒliC de badalona
C. Sant Anastasi, 2
Telèfon 93 384 45 56

elcircol@gmail.com

Club nataCió badalona
C. Eduard Maristany, 5-7
Telèfon 93 384 34 13
www.cnbadalona.com

eSCola Can barriGa
C. Xaloc, s/n

eSpai betÚlia
C. Enric Borràs, 43-47
Telèfon 93 464 62 55
espaibetulia@badalona.cat

eSCola del mar
Rambla, 37
Telèfon 93 384 36 74
escoladelmar@badalona.cat

FundaCió badalona  
Contra el CÀnCer
C. Germà Bernabé, 2
Telèfon 93 384 55 07
www.badalonacontraelcancer.com

FÀbriCa de l’anÍS del mono
C. Eduard Maristany, 115

moneStir de Sant jeroni  
de la murtra
Telèfon 93 395 19 11
www.lamurtra.cat

muSeu de badalona
Plaça de l’Assemblea de Catalunya,1
Telèfon 93 383 17 50
info@museubadalona.cat
www.museudebadalona.cat

teatre blaS inFante
C. Andrés Segovia, 45
Telèfon 93 460 74 80
www.teatrezorrilla.com

teatre prinCipal
C. Francesc Layret, 41
Telèfon 93 464 14 01
www.teatrezorrilla.com

teatre Zorrilla
C. Canonge Baranera, 17
Telèfon 93 384 40 22
www.teatrezorrilla.com
 



GuanYadorS delS premiS literariS 
CIUTAT DE BADALONA 2010

NARRATIVA Enemigues de l’ànima 
 Clara Soley Manuel

POESIA Qui ens devia parlar del paradís? 
 Daniel Nomen Recio

NARRATIVA JUVENIL  Pavelló gris 
 Miquel Fañanàs Serrallonga

TEATRE Món animal 
 Ivan Vallejo Vall

Informació
T. 93 483 26 00. Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural
T. 93 383 54 07. Llibreria El Full



Aquesta Agenda d’Activitats Culturals és el tercer exemplar dels quatre que 
configuraran una col·lecció especial amb motiu del nomenament de Badalo-
na com a Capital de la Cultura Catalana 2010. 

Es tracta d’una agenda impulsada per l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural, 
que té com a objectiu unificar en una sola publicació les activitats culturals 
que es generen a la ciutat i aconseguir que aquesta informació arribi al con-
junt de la ciutadania.




