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Més d’una quarantena de
voluntaris de Prodiscapa-
citats Fundació Privada
Terrassenca (Prodis), en-
tre educadors, monitors i
usuaris, van col·laborar

ahir en l’espectacle de co-
reografia aèria Dreams
amb la creació d’una xar-
xa humana dirigida per la
Fura dels Baus que es va
fer ahir al vespre a la plaça
Nova de Terrassa i que va
servir per donar el tret de
sortida a la desena edició

del Festiva TNT a la coca-
pital vallesana.

La mostra, que aposta
per portar espectacles de
creació contemporània i
innovadora, fa un pas en-
davant allargant un dia
més les activitats, fins a l’1
d’octubre, per poder enca-

bir un total de 37 propos-
tes creatives de 36 compa-
nyies –cinc de locals–, 13
de les quals són coproduc-
cions, 14 estrenes absolu-
tes i dues d’aquestes a l’Es-
tat espanyol. A més, tam-
bé augmenta el nombre
d’espais fins a arribar als

23 escenaris arreu del mu-
nicipi, i es manté per se-
gon any el TNT Kids a la
plaça del Vapor Ventalló.

El director del festival
TNT, Pep Pla, va destacar
l’aposta pel suport a la
creació contemporània i
als nous talents del país,
tot assegurant que noms
com ara els d’Alejandro
Curiel, Nico Jüngen, Olga
Blanco, Vértebro, Laura
Clos o Núria Vila “poden
sonar desconeguts” per al
gran públic, però “en un
futur no gaire llunyà els re-
cordaran”. Pla hi va afegir
que volen oferir “noves

propostes que siguin un
revulsiu, però sense ser
exclusivistes”, ja que el
TNT està obert a tots els
públics i “només és neces-
sari venir amb la ment
oberta, disposat a qualse-
vol cosa”, va refermar.

Una de les estrenes més
esperades és Cutting Ed-
ge, dels finlandesos WHS,
que avui presenten al Tea-
tre Principal i que es trac-
ta d’un muntatge multi-
disciplinari que explora la
part més brutal de la nos-
tra cultura a partir del te-
ma de les decapita-
cions. ■

La Fura dels Baus obre el
10è festival TNT, que amplia
durada i espais a Terrassa
a La mostra de creació contemporània dura cinc dies i ofereix 37 propostes i 14
estrenes a En la inauguració participen voluntaris de la Fundació Prodiscapacitats
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Un moment de l’espectacle aeri inaugural d’ahir al vespre de la Fura dels Baus a la plaça Nova ■ J. ALEMANY
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La xifra

37
espectacles són els que du-
rant cinc dies es podran veure
en diferents escenaris de Ter-
rassa.

L’Ajuntament de Barcelo-
na impulsarà el primer
concurs Repte Escolar Da-
des Obertes, una iniciativa
dirigida a familiaritzar-se
amb l’ús del portal d’Open
Data del consistori a alum-
nes de tercer i quart
d’ESO.

Els estudiants podran
fer anàlisis i creuaments

de dades, fent ús dels més
de 420 conjunts de dades
(o datasets) disponibles a
hores d’ara al catàleg mu-
nicipal i que recullen infor-
mació d’habitatges, pobla-
ció, arbrat, transport pú-
blic, carrils bici, accidents
o incidències reportades
pels ciutadans, entre d’al-
tres, i després hauran d’e-
laborar propostes que
plantegin altres maneres
de conèixer la ciutat.

El concurs consta de
cinc fases distribuïdes al
llarg del curs escolar (de
l’octubre al maig), en les
quals els professors assis-
tiran a diversos tallers on

rebran formació en Open
Data, anàlisi de dades i
producció d’infografies i
vídeos, i també participa-
ran en tallers de cocreació,
per poder transmetre des-
prés els coneixements ad-
quirits a l’alumnat. Cada
centre triarà un treball
que els representarà en
l’acte públic final, on el
guanyador el decidirà un
jurat integrat per experts
de l’Ajuntament i altres or-
ganismes. El període d’ins-
cripció ja està obert i
s’allargarà fins al 9 d’octu-
bre.

El portal Open Data de
l’Ajuntament de Barcelo-
na, que es troba a la direc-
ció http://opendata-ajun-
tament.barcelona.cat,
aplega dades generades
per la mateixa adminis-
tració i d’accés públic, que
es presenten organitzades
en cinc grans temes: admi-
nistració, territori, pobla-
ció, economia i empresa i
ciutat i serveis. ■

Iniciativa
educativa per
l’Open Data

Redacció
BARCELONA

a Un concurs
acostarà l’ús de les
dades obertes a
estudiants d’ESO

La junta de directors d’in-
fantil i primària de les es-
coles públiques de Saba-
dell, Sant Llorenç Savall,
Sentmenat, Palau-solità i
Plegamans, Castellar del
Vallès, Sant Quirze i Poli-
nyà, van consensuar di-
marts un manifest en fa-
vor de la “llibertat i el res-
pecte a les persones i les
idees”. El text no expressa
cap posició política i recor-

da que els projectes educa-
tius s’encaminen a treba-
llar perquè els infants i els
joves “esdevinguin autèn-
tics ciutadans solidaris ca-
paços de construir i desit-
jar un món on càpiguen
tots els mons”. El manifest
es va elaborar coincidint
amb les visites dels Mossos
dutes a terme a diverses
escoles de Sabadell com-
plint l’ordre de la fiscalia
superior d’anar als col·le-
gis electorals de l’1-O per
identificar els seus res-
ponsables i prendre’ls de-
claració. Aquests van as-
segurar que les comunica-
cions estan sent “cor-
dials”, amb un tracte
“molt correcte”. ■

Redacció
SABADELL

a Elaboren un
manifest en què
reclamen “respecte a
les persones i les idees”

Directors d’escoles
de l’àrea de Sabadell
defensen la llibertat

Una exregidora de l’Entesa
per Sabadell, Virginia Domín-
guez, és la nova cap del gabi-
net d’alcaldia de Maties Serra-
cant (Crida per Sabadell). El
PSC de Sabadell ha criticat la
incorporació de Domínguez
recordant que va ser molt
bel·ligerant amb els càrrecs
de confiança, eventuals o as-
sessors durant els governs
socialistes de Sabadell i afe-
gint-hi que “ara resulta que,
sorprenentment ha canviat
d’opinió i, fins i tot, ha accep-
tat convertir-se en la mà dreta
de l’alcalde”. Domínguez, que
va ser edil de l’Entesa, forma-
ció inclosa en la Crida per Sa-
badell, entre els anys 2007 i
2015, s’incorpora en comissió
de serveis. ■ REDACCIÓ

L’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet i l’empresa
Aigües de Barcelona van sig-
nar ahir un conveni per garan-
tir el subministrament d’aigua
a les llars de persones que no
poden pagar el rebut per
manca de recursos econò-
mics. El protocol signat deta-
lla que l’empresa lliurarà a
l’Ajuntament cada quinze dies
la llista de ciutadans amb dos
o més rebuts d’aigua sense
pagar i Serveis Socials elabo-
rarà un informe per saber si
aquestes persones es troben
en una situació o risc d’exclu-
sió social o econòmica. Si és
així, els afectats es podran
acollir al fons de solidaritat o
bé a la tarifa social, en funció
del cas. ■ REDACCIÓ

Nou conveni per
garantir l’aigua a
les llars vulnerables

SABADELL

BARCELONA

Cau una banda de
lladres que es feien
passar per policies

Crítiques pel
fitxatge d’una
exedil de l’Entesa

SANTA COLOMA

Els Mossos d’Esquadra han
desarticulat grups de falsos
policies que robaven a turistes
a Barcelona, segons va infor-
mar la policia catalana en un
comunicat. Entre agost i se-
tembre han estat detingudes
13 persones que suposada-
ment integraven tres grups
criminals. Són 12 homes i una
dona, tots de nacionalitat ro-
manesa, que segons els Mos-
sos es feien passar per poli-
cies per robar als visitants. El
2012 hi va haver una primera
investigació, quan els agents
van tenir coneixement que
operaven a Barcelona alguns
grups de lladres especialitzats
en robatoris i estafes a turis-
tes. ■ REDACCIÓ


