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A

ixò que teniu a les mans és
la nova Agenda d’Activitats
de Badia del Vallès. Ens
estrenem amb l’arribada de la
primavera, com les flors!
És un recull de les activitats que
tindran lloc en els pròxims tres
mesos a la nostra ciutat, esperem
que us agradi i que us sigui
d’utilitat.
Durant aquest trimestre que ve,
gaudirem d’una completa oferta
cultural, lúdica i esportiva: teatre,
música, màgia, dansa i molt més.
No ens hem de moure de la nostra
ciutat per gaudir d’activitats
variades dirigides a petits, joves i
grans.
Volem agrair la tasca i la
implicació de totes les persones
i entitats que heu participat i que
feu possible que la primavera
arribi a Badia.
Veniu i gaudiu, que ja és
primavera!
Flors i violes per a tothom!
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CURSA BADIA 2018
La participació de petits i
grans a les darreres edicions
ha fet que la Cursa badienca
s’estigui convertint en una cita
obligatòria i esperada pels
runners badiencs. I tot, gràcies
a la implicació de persones
col·laboradores i voluntàries, i
de les veïnes i veïns de la nostra
ciutat. Tots plegats gaudirem,
durant unes hores, d’un ambient
únic.

Més informació:
www.lacursabadia.com
Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >
		
		
		
Org. >
		

Diumenge 8 d’abril
A partir de les 09.00 h
Parc de Joan Oliver
10K - 10 EUR
Popular - Donatiu d’1 EUR
Infantils - Gratuït
Cal inscripció prèvia
Ajuntament
Badia del Vallès
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DANCE
XXIVè
EXPRESSION DAY ANIVERSARI
INDEPENDÈNCIA
DE BADIA

DANCE EXPRESSION KIDS
Dirigida als infants. Es realitzaran tallers de maquillatge,
dibuix i balls amb exhibició final.
Dia > Divendres 13 d’abril
Hora > A partir de les 17.00 h
Lloc > Plaça Major

Badia del Vallès celebra el 24è
aniversari de la seva independència. Com ja és tradició, a
les 12 hores tindrà lloc l’acte
institucional, amb el discurs de
l’alcaldessa Eva Menor, acompanyada dels regidors i regidores de l’Ajuntament. Després
de l’acte, tindrà lloc un vermut
musical, amb l’actuació de la
Harpo’s Band i un pica-pica per
a totes les persones assistents.

DANCE EXPRESSION DAY
Es faran tres masterclass de
dansa per part de professionals
de ball i hi haurà exhibicions
de grups i companyies de
diferents municipis.
Dia > Dissabte 14 d’abril
Hora > A partir de les 18.00 h
Lloc > Parc de Joan Oliver
Org. > Ajuntament Badia del Vallès
		 i MésQueSport

Dia >
Hora >
Lloc >
Org. >
		

Dissabte 14 d’abril
12.00 h
Parc de Joan Oliver
Ajuntament
Badia del Vallès
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PEDRO Y EL CAPITÁN de Mario Benedetti
Teatro del Orbe

Sinopsi. Pedro, un joven militante de la izquierda clandestina, es detenido y torturado
por una unidad militar de la
dictadura que gobierna su
país. Después de cada sesión
de tortura es interrogado por
el Capitán, que le conmina
a delatar a sus compañeros
para conseguir que cesen las
torturas. Sin embargo Pedro se
niega una y otra vez al chantaje, a pesar de que las torturas
se van volviendo cada vez más
salvajes, llevándolo al límite de
su vida.
Esta es la trágica historia que
se narra en Pedro y el Capitán,
una obra con la que Mario Benedetti quiso mostrar en toda
su crudeza la bestialidad y el
horror, pero también la voluntad
insobornable de quien está
dispuesto a dar su vida por la
verdad y la dignidad humana.

Pedro:
Rubén Medina
Capitán:
David Hernández
Dirección de Arte:
Lourdes Sánchez
Luces y sonido:
Jordi Hernández
Dirección:
David Hernández

Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >

Dissabte 14 d’abril
21.30 h
Auditori Municipal
5 EUR
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CONCERT
DE PRIMAVERA

Agrupació Musical
de Badia del Vallès

Viatge per bandes sonores i
autors contemporanis. Entre
d’altres s’interpretaran les
músiques d’ET, Amarcord,
Festival per Trompetes i obres
de John Williams, el millor
autor contemporani que acaba
de fer 86 anys i ha anunciat,
lamentablement, la seva
retirada.
Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >

Dissabte 14 d’abril
19.00 h
Antonio Machado
Gratuït

MÚSICA I AMOR
Coral La Ginesta

“Un recorregut per la relació
entre la música i l’amor al llarg
de la història” és el títol del
nostre concert. L’amor ha sigut,
és i serà un dels temes més
rellevants i recurrents dins de
la música. Interpretarem obres
de diferents estils com el tango
Volver, la tradicional irlandesa
Danny Boy, la zamba Alfonsina
y el mar o la tradicional basca
Nerea izango zen.
Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >
		

Diumenge 15 d’abril
18.30 h
Auditori Municipal
Gratuït
(Aforament limitat)
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DIADA CASTELLERA PER SANT JORDI
Dia >
Hora >
Lloc >
Org. >
		

Diumenge 22 d’abril
11.30 h
Plaça Major
Ajuntament
Badia del Vallès

Encetem el Sant Jordi amb
una exhibició de castells que
tocaran el cel. Les colles
castelleres Marrecs de Salt
i Caldes Colla Veterana ens
oferiran un espectacle tan
emocionant com arriscat. Tot
això acompanyat amb una
ballada de gralles. Veniu i
gaudiu-ne!
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DIADA DE SANT JORDI
Vine a celebrar el Sant
Jordi amb nosaltres: taller
Pintem el Sant Jordi i
Joc del mestre Fabra, per
a petits i grans.
També hi haurà un taller de
fang i pintura per donar

ales a la creativitat dels infants
i parada de roses i llibres.

Dia >
Hora >
Lloc >
Org. >
		
		

Dilluns 23 d’abril
A partir de les 17.15 h
Plaça Major
Servei Local de Català
Bibl. Vicente Aleixandre
Ajuntament Badia del Vallès
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IMAGINA BADIA
PLA D’ACCIÓ LOCAL DE BADIA DEL VALLÈS
www.badiadelvalles.cat/imaginabadia
Idees per a la Badia del futur
Badia del Vallès, en el marc
de col·laboració amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), forma part del programa
URBACT de la Unió Europea,
que impulsa la participació
ciutadana en la transformació
de les ciutats per a la millora de
la qualitat de vida.
15.15 h. Rutes de descoberta
per la ciutat
17.30 h. Berenar i exposició
de propostes.
Activitats i espai
per a infants

Vine a conèixer la ciutat
que ens imaginem!
#imaginabadia
Dia >
Hora >
Lloc >
		
Org. >

Divendres 27 d’abril
15.00 h
Plaça Major
Avinguda de Burgos
Ajuntament Badia del Vallès
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MAGIA Y RISAS
Toni Muñoz

Bienvenidos a un mundo
absurdo, donde la magia y
el humor irán cogidos de la
mano para que pequeños y
adultos disfruten juntos. Eso
sí, no podéis cuestionar a Toni,
de hecho, no hay quien le
entienda.

Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >

Dissabte 28 d’abril
18.00 h
Auditori Municipal
5 EUR

CON UN PAR
Miguel Ángel Marín
i Alberto Demomento

Monòlegs. Alberto Demomento
y Miguel Ángel Marín presentan
un espectáculo ácido como
los limones, crítico como un
espectador despechado, y
cercano como un amigo cuando
necesita dinero.
Ven y ríe, pero sobre todo,
aplaude, que queda muy
elegante.
Dia >
		
		
		
Lloc >
Preu >

Dissabte 12 de maig
20.00 h
Diumenge 13 de maig
18.00 h
Auditori Municipal
5 EUR
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THE WIRES +
ROCK’N’BAR

AIGMB

The Wires (AC/DC banda tribut)
és un grup fundat al 2015. Al seu
show, toquen versions de les
diferents èpoques de la mítica
banda australiana.
Rock’N’Bar (versions HardRock)
és una banda versàtil, amb
cançons pròpies, versions
nacionals i internacionals i
un espectacle que no deixarà
ningú indiferent.
Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >

Dissabte 19 de maig
22.00 h
Sala Roja (Casal de Joves)
8 EUR

CUESTIÓN DE DIOSAS
Dones per la Igualtat

Sinopsi. - ¡Hay que convencer a
mi padre como sea! - ¿Quién nos
va a ayudar? - No nos quedan
más que… Ellas.
Un despropósito griego
perpetrado por Quima Navarro,
Brauli Moreno, Cristóbal Galera,
Carlos Díaz, Pepi Manzano, Mª
Antonia Redondo, Pilar Pérez y
Maruja Rayo, y bajo la dirección
de la más loca de todas: Eva
Maestro.
Dia >
		
		
		
Lloc >
Preu >

Dissabte 19 de maig
22.00 h
Diumenge 20 de maig
18.00 h
Auditori Municipal
5 EUR
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TROBADA ANUAL
DELS CLUBS DE
LECTURA DE BADIA
DEL VALLÈS
Enguany, els clubs de lectura
han llegit “Un cop morta”,
un llibre de Laura Tejada.
És una activitat que es fa en
col·laboració amb la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC),
a través del programa Lletres
en viu.

Dia > Dijous 24 de maig
Hora > 18.30 h
Lloc > Biblioteca Vicente 		
		Aleixandre
Org. > Bibl. Vicente Aleixandre
		 Servei Local de Català

XXXè
ANIVERSARI DEL
GRUP CALAVERAS
AIGMB

1981. Sólo hacía 6 años que el
país había empezado la transición. La gente buscaba nuevas
experiencias, nuevas aventuras
para expresar aquella libertad
que les había sido coartada En
el barrio gótico de Barcelona,
la movida Rocker formaba
parte del día a día del barrio. De
esa rebeldía musical y social
importada del otro lado del
charco, surgió el grupo musical
Calaveras.
Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >

Dissabte 26 de maig
19.00 h
Sala Roja (Casal de Joves)
Gratuït
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WILLIAM
Doce y Medio

Sinopsi. El joven príncipe
William se ve obligado a huir
cuando lo señalan culpable de
la muerte de su padre.
Elenco: Ainhoa, Alejandro,
Aminata, Anna Maria, Cristina,
Erik, Jose María, Mònica,
Nerea, Paula.
Dirección musical: E. Gutiérrez
Dirección y adaptación: Mònica
G. Carbonell
Colaboran: Grupo Maikamente
y Espot Publicitat
Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >

Diumenge 27 de maig
18.00 h
Auditori Municipal
5 EUR

KIDS THEATRE.
OPEN CLASSES
PROJECT EXHIBITION
AIGMB

Curts teatrals. Com cada any,
tots els nostres centres Cambridge Center conviden familiars
i amics a veure una mostra del
que els nostres alumnes han
anat aprenent al llarg del curs.
Us presentaran projectes de
temàtica variada, cançons, jocs
i moltes més activitats que ens
faran gaudir.
Dia >
		
Hora >
		
		
Lloc >
Preu >
Lleng. >

Dissabte 02 de juny
Dissabte 09 de juny
De 9.00 h a 14.00 h
i de 16.00 h a 20.00 h
(ambdós dies)
Auditori Municipal
Gratuït
Anglès
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AUDICIÓ MUSICAL AIGMB
AIGMB

Audició de cada un dels components i combos de l’entitat,
mostra del seu treball de tot
l’any tocant temes de diversos
estils i destreses. No hi ha edat
si tens il·lusió per la música, ja
que d’això es tracta, sobretot de
gaudir i mostrar tot el que s’ha
treballat a amics i família.
Dia >
Hora >
Lloc >
Preu >

Divendres 29 de juny
18.00 h
Auditori Municipal
Gratuït
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Inscripció
Cursos abril-juny. Casal Cívic de Badia del Vallès
Més informació:
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoccidental3/cursos/poblacions.html#badia
Per saber el nivell de català, cal trucar al Servei de Català (93 729 34 34) i demanar dia i hora
per fer una prova de nivell. Els exàmens es fan a Badia i la titulació és oficial.
Horari: matins de dilluns a dijous de 10 h a 13 h i tardes de dilluns i dimecres, de 15.30 a 17 h

INFORMACIÓ
VENDA D’ENTRADES

Espectacles de pagament a l’Auditori Municipal:
de dilluns a divendres, de 18 a 20 h a la taquilla de l’Auditori, la setmana
abans de l’espectacle, i el mateix dia de la funció, 1 hora abans.
Resta d’espectacles:
1 hora abans de l’inici al mateix espai on tingui lloc
(Auditori o Casal de Joves).
L’actuació que té lloc a l’Antonio Machado no requereix d’entrada.
Per a qualsevol consulta:
Tel. 673 37 38 49
dinam.cultura@gmail.com
Aprofitem per recordar-vos que enguany,
la Festa Major serà els dies 15, 16 i 17 de juny.
Ho organitza

Amb el suport

Participen
Associació Coral Ginesta del Vallès
Badia del Vallès

