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● El cap tècnic de Cultura
de l’Ajuntament de Santa
Coloma, David Marín, va
anunciar la reobertura del
Teatre Josep Maria de Sa-
garra a partir de la tardor.
Calcula que les obres de
reforma, que s’han allargat
quasi dos anys, s’acabaran
aquest estiu i es programa-
rà un cicle d’espectacles
per reinaugurar l’equipa-
ment l’últim trimestre del
2009 en el qual està asse-
gurada la representació de
La bella dorment del bosc
del Ballet de Santa Colo-
ma de Gramenet-David
Campos. La peça, precisa-
ment es presenta aquest
vespre al teatre-auditori de
Sant Cugat del Vallès i pre-
veu una temporada al Tea-
tro de Madrid a partir del 8
d’abril, que suposarà el seu
debut fora de Catalunya.
Després de les funcions al
Sagarra, la companyia de
ballet farà una temporada
nadalenca al Teatre Romea
de Barcelona.

Dos referents són clau
per entendre la versió que
Campos ha fet d’aquesta
mítica peça amb coreogra-
fia de Petipà i música de
Txaikovski. L’obra ha de
mostrar bellesa i somni.
Campos s’ha adonat que
mai ningú s’ha plantejat en
què somnia durant els cent
anys que dura l’encanteri. I
el coreògraf, a més, ha de-
cidit que dormi uns anys
més fins a despertar en
l’actualitat. Com ja va fer
amb El Trencanous, conti-
nua la seva obsessió per
apropar el ballet clàssic al

públic amb una dramatúr-
gia contemporània.

Vídeo, música i puntes
Campos ha tingut dos
companys de viatges in-
substituïbles: Tatiana Hal-
bach i Soren Christensen
(que ha gravat fragments
de l’argument a la Fageda
d’en Jordà, així com pri-
mers plans onírics) i el
compositor Llorenç Peris,
que ha adaptat la partitura
perquè desemboqui amb
normalitat a les escenes
del segle XXI. Per Cam-
pos, l’obra, que manté el
seu gust per la dansa neo-
clàssica (la companyia es
va formar el 1999 i té seu
estable a Santa Coloma
des del 2004), respon al
seu desig d’acoblar actua-
ció en directe amb els pri-
mers plans cinematogrà-
fics. «És com si després de
veure els ulls de la Nicole
Kidman, aparegués ella
darrere un tul.»

Problemes amb les obres
Les reformes al Teatre Sa-
garra han estat persegui-
des per la desgràcia. Inau-
gurat el 1997, el teatre es
va tancar deu anys més
tard per corregir errors a la
sala principal. Al cap de
pocs mesos del comença-
ment de les d’obres, l’em-
presa encarregada de les
millore se’n va desenten-
dre, la qual cosa ha retar-
dat l’obertura del teatre.
L’Ajuntament va aprofitar
llavors per equipar una sa-
la de petit format que ja fa
temps que està acabada
però que no s’ha pogut es-
trenar per les obres.

El Teatre Sagarra de Santa
Coloma reobrirà aquesta

tardor amb una coreografia
onírica de David Campos
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Un detall de la coreografia de David Campos. / EL PUNT

La Fundació Badalona
Treball pels Disminuïts
neix amb el suport dels
partits polítics de l’Ajun-
tament. Comença amb nou
patrons aportats per parts
iguals pel consistori bada-
loní, la Generalitat i els re-
presentants del col·lectiu
al qual va dirigit. Joan
Brió, coordinador especial
d’Alcaldia, n’ha estat no-
menat el president.

La fundació és l’exten-
sió d’una organització que
ja existia abans a Badalo-
na, que tenia característi-
ques semblants però que
ara es crea amb capacitat
de generar serveis i amb
voluntat de buscar una sor-
tida ocupacional als disca-
pacitats psíquics. De fet, la
raó de ser d’aquest ens
s’explica per la necessitat
d’oferir una sortida als
empleats de Coinre, un

cop la cooperativa ha en-
trat en un procés de disso-
lució per problemes eco-
nòmics. D’entrada, la fun-
dació té intenció d’absor-
bir entre 220 i 250 treba-
lladors del centre ocupa-
cional de Coinre, emplaçat
als laboratoris de la Cros
(patrimoni municipal). El

procés està en marxa, però
es confirmarà un cop es
coneguin els resultats de
les dues auditories (una
d’econòmica i una altra de
funcionament) que hi ha
encarregades. A més, se-
gons Brió, s’està dialogant
amb la Generalitat per tal
de concertar-ne les places.

«Amb cosa d’un mes esta-
rem en plenes condicions
de prendre la decisió de si
absorbim o no el centre
ocupacional», diu Brió.

Paral·lelament, la fun-
dació posarà en marxa el
servei Treball en suport,
que s’ha ideat per aconse-
guir que les empreses ordi-
nàries contractin persones
amb discapacitats psíqui-
ques. Ja s’està negociant
amb una important empre-
sa de recol·locació perquè
lideri el procés de recerca.
La voluntat és iniciar el
procés amb uns quaranta
treballadors de Coinre.

Brió ha anunciat que
aviat es crearà un consell
de supervisió de la funda-
ció, integrat pels partits,
els sindicats i els usuaris,
entre d’altres. «És vital
que funcioni amb absoluta
transparència», sosté.

Badalona crea una fundació per
donar sortida laboral als disminuïts

D’entrada, assumirà uns tres-cents treballadors de l’empresa Coinre

Les mans d’un empleat de Coinre, manipulant material. 

● Aquesta setmana s’ha constituït la
Fundació Badalona Treball pels Dis-
minuïts, un ens impulsat per l’Ajun-
tament de la ciutat l’objectiu primor-

SARA MUÑOZ / Badalona dial del qual és buscar una sortida la-
boral al col·lectiu de discapacitats.
La necessitat de crear la fundació es
gesta des del moment que l’empresa
Coinre afronta unes greus dificultats

econòmiques que li impedeixen tirar
endavant l’activitat. D’entrada, la
fundació ha informat que assumirà
uns tres-cents empleats de la coope-
rativa badalonina.

● La plataforma La Crisi
que la Paguin Ells va lliu-
rar ahir a l’Ajuntament de
Badalona 5.022 firmes de
ciutadans que reclamen
que s’abaixin els impos-
tos. En total ja són 11.000
les signatures entregades.
La plataforma, que ahir es-
tava representada per una
desena d’entitats, va anun-
ciar que dimarts es torna-

ran a manifestar a la plaça
de la Vila. Els seus mem-
bres van instar el consisto-
ri a obtenir més recursos a
través de la millora del fi-
nançament, de l’exigència
a altres administracions
que prestin serveis que ara
està pagant l’Ajuntament
o bé de la reducció de des-
peses innecessàries «com
ara diversos càrrecs de
confiança».
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Lliuren 5.000 firmes més a
l’Ajuntament de Badalona

contra la pujada d’impostos

Membres de la plataforma, abans de lliurar les firmes. / S.M.

● La companyia gironina
Teatre de Guerrilla aterra a
la ciutat de Badalona amb
el seu darrer treball dalt de
l’escenari, Fum, que re-
presentaran avui i demà al
teatre Zorrilla. El muntat-
ge, que es va estrenar l’oc-
tubre passat a Girona en el
marc del festival Tempo-
rada Alta, encara no s’ha
pogut veure a Barcelona,
tot i que fins ara ja s’ha re-

presentat en una trentena
de localitats d’arreu de Ca-
talunya.

Es tracta, doncs, de l’es-
trena metropolitana de
l’espectacle, que es pre-
senta amb el cartell de «lo-
calitats exhaurides» penjat
des de fa algunes setma-
nes. Els tres actors que
componen la companyia
–Carles Xuriguera, Rafel
Faixedas i Quim Masfer-
rer– interpreten l’amo

d’un bar i dos clients que,
de matinada i amb la per-
siana del local abaixada,
van consumint la seva
existència de glop en glop
mentre veuen com la vida
els passa pel davant.

Fum és una mena de
conte de fades sense fades
però ple de cabòries noc-
turnes en què els tres per-
sonatges apareixen i des-
apareixen del mig de la
boira, el fum del títol. És el

cinquè espectacle que es-
trena la companyia, que fa
deu anys que va d’escenari
en escenari i que s’ha fet
un nom en el panorama
teatral amb el seu humor
genuïnament gironí. Tea-
tre de Guerrilla aprofita
aquesta obra per ironitzar
sobre la classe política del
nostre país i criticar-la.
L’obra Fum ha estat escri-
ta i dirigida per Quim
Masferrer.

Els components de Teatre de Guerrilla
omplen de «Fum» el Zorrilla avui i demà
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