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ANUNCI

1. OBJECTE
Atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic local
mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables destinades a la venda
d’articles artesanals, amb motiu de la celebració de la XX edició de la Fira de
Sant Ponç al passeig de Manresa, el 3 de maig de 2009.
2. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària serà calculada prenent com a base el temps i els metres
sol·licitats, d’acord amb la tarifa que figura a l’apartat 2n de la Secció 1a de
l’Ordenança fiscal 4.5, reguladora de la taxa per l’ocupació privativa i
l’aprofitament especial del domini públic.
3. VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA
La vigència de la llicència serà únicament per al dia de celebració de la Fira.
4. REQUISITS ESPECÍFICS PER FORMAR PART DE LA CONVOCATÒRIA
Estan facultats per participar en aquesta convocatòria totes les persones
físiques que acreditin la condició d’artesà alimentari o les empreses,
associacions o col·lectius artesanals que figurin inscrits en el registre
corresponent.
5. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Les bases de la convocatòria i el model de sol·licitud estaran disponibles al
portal de l’Ajuntament de Sabadell: <www.sabadell.cat>.
Per a més informació es pot contactar amb:
010 Atenció telefònica
(des de fora de Sabadell o per telèfon mòbil 93 745 31 10)
De dilluns a dijous de 2/4 de 8.30 a 19 h
Divendres de 8.30 a 15 h
6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds i la documentació per prendre part en la convocatòria es
podran presentar fins al 17 d’abril de 2009 a les oficines següents:
REGISTRE DE L’ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I ESPAI PÚBLIC 
C. de Pau Claris, 100
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
OFICINA PRINCIPAL
DESPATX LLUCH 
C. de la Indústria, 10
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 h
Divendres de 8.30 a 15 h
OFICINES CARDINALS
OFICINA NORD 
Ca n’Oriac - c. d’Arousa, 2
OFICINA SUD
Creu de Barberà - pl. de Castelao, 1
OFICINA EST 
Torre-romeu - c. de Francolí, 11
OFICINA OEST
Can Rull - c. de Sant Isidor, 51
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Dimarts i dijous, de 16 a 19 h
Les llicències atorgades es podran passar a recollir pel registre de l’Àrea de
Relacions Ciutadanes i Espai Públic a partir del 27 d’abril de 2009.
Sra. Marta Farrés i Falgueras, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Relacions
Ciutadanes i Espai Públic
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El concurs se celebrarà
diumenge 26 d’abril i du-
rant tot el matí, una cin-
quantena d’artistes proce-
dents d’arreu de l’Estat i
de reconegut prestigi en la
matèria plasmaran les se-
ves creacions en uns pla-
fons situats en mig de la
Rambla. Segons José Cha-
cón, artista i membre del
jurat que s’encarregarà
dictaminar el guanyador
del certamen, el cartell de
participants que concursa-
ran serà «increïble» per ser
la primera edició. Així, i
prometent que el públic
veurà treballs figuratius i
realistes «impactants i sor-
prenents», Chacón destaca
artistes catalans i estatals
com Belin, Otes, Kenor,
Zosen o Berok com a
grans exemples d’aquesta
disciplina cultural d’arrel

urbana i que seran presents
a la ciutat badalonina.

Tot i ser la primera ve-
gada que a Badalona es

convoca un esdeveniment
d’aquest tipus, el nombre
de candidats a participar-
hi ha estat molt elevat i ha

obligat a deixar fora del
certamen prop d’una se-
tantena d’artistes. Els que
sí concursaran, però, ho

faran per obtenir el primer
premi, valorat en 2.000 eu-
ros. Tot i reconèixer que
aquesta recompensa no es-
tà a l’altura de la qualitat
dels artistes que hi pren-
dran part, els organitza-
dors del concurs esperen
que la primera edició sigui
«tot un èxit» per poder mi-
llorar els premis en una se-
gona edició. De fet, al cap
dels impulsors de la inicia-
tiva –la Fundació Badalo-
na Oberta– roman el desig
que, amb participants
d’abast internacional, el
concurs esdevingui a par-
tir del 2010 un referent
mundial en aquesta disci-
plina, aprofitant que
aquell any Badalona serà
la Capital de la Cultura
Catalana. Cadascuna de
les obres pintades enguany
es recolliran en un llibre.

Badalona escull la Rambla per celebrar
el seu primer concurs de grafit artístic
El certamen neix amb la voluntat d’esdevenir un referent internacional en aquesta disciplina urbana

Artistes pintant grafits en un mur de Badalona, en una imatge d’arxiu. / S.M.

● La Rambla de Badalona serà a finals
d’aquest mes l’escenari de l’Street Colors, el
primer concurs de grafit artístic d’aquesta ciu-
tat. En el certamen, hi participaran una cin-

JOSE G. NAVARRO / Badalona quantena d’artistes d’àmbit estatal reconeguts
en aquesta disciplina cultural urbana, tot i que
els seus organitzadors esperen que l’esdeveni-
ment prengui volada i es converteixi en un «re-
ferent internacional» a partir de l’any que ve,

aprofitant que Badalona serà la Capital de la
Cultura Catalana el 2010. La filosofia de la ini-
ciativa és refermar el caràcter artístic d’aquesta
manifestació gràfica. El primer premi del con-
curs està valorat amb 2.000 euros.

La companyia El
Nacional no ens
vol salta al teatre
de creació de text
● Barcelona. El Nacional
no ens vol continua cul-
tivant el teatre de l’ab-
surd, però a partir d’ara
des de la paraula. La
companyia, amb vuit
anys de carrera, compli-
citat i amistat, estrena
dijous vinent al Teatre
Gaudí de Barcelona
(TGB) La silibararera,
una peça amb jocs de
paraules que ha recui-
nat Txema Stamfford.
L’obra, que té en la di-
recció Ester Nadal, dó-
na la benvinguda al pú-
blic, fa una reflexió irò-
nica sobre l’art i es tan-
ca amb un homenatge al
«perquè sí». El subtítol
que completa l’accep-
ció fabriana, ja insinua
el caràcter teatral del
grup (Quantes galetes
pots posar-te a la boca
fins que se’t deixi d’en-
tendre). El Nacional no
ens vol, que acaba
d’obrir un projecte de
creació a la Nau Ivanow
paral·lel al de Carme
Portaceli, el projecte
obert de recerca creati-
va, va fer una versió de
peces curtes de Samuel
Beckett (SAM) el 2006.
Sense una pretensió ex-
plícita de fer cap tipus
de denúncia però supe-
rant el concepte de tea-
tre d’entreteniment, la
companyia representa
escenes quotidianes du-
tes a l’extrem. El pia-
nista Òscar Machanco-
ses, que col·labora en
classes de dansa, reco-
neix que algunes de les
escenes de l’obra són
surrealistes. «Això es fa
al Mercat de les Flors i
la gent surt entusiasma-
da», diu l’actor Albert
Prat. El gag explora
com una situació, fora
de lloc, provoca sorpre-
sa. / J.B.

Representen l’obra
guanyadora de la
Mostra de Teatre
de Barcelona
● Barcelona. Només fins
al 19 d’abril es pot veu-
re la comèdia àcida Un
día, una hora al Teatre
del Raval, un especta-
cles que va guanyar la
13a Mostra de Teatre de
Barcelona. El muntatge
recull 60 dels prop de
30.000 contes que va
recollir als anys vuitan-
ta Javier Villafañe es-
crits per alumnes de
Castella-la Manxa i
d’Aragó. / EL PUNT


