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Exposicions
Fins l’11 de novembre
Exposició ‘Llorenç Brunet. Dibuixos 
de guerra 1914-1918’. Mostra que re-
cull part de l’obra de l’artista badaloní 
Llorenç Brunet i Forroll (Badalona,1873- 
Barcelona, 1939). Prolífi c dibuixant for-
mat a la Llotja, va aconseguir un gran 
reconeixement gràcies als seus repor-
tatges dels diferents confl ictes bèl·lics 
que assolaren Europa als inicis del segle 
XX. L’exposició recull 47 dibuixos origi-
nals que Brunet va dedicar a la I Guerra 
Mundial, fi nalitzada just fa 100 anys. 
Museu de Badalona (Pl. de la Assamblea 
de Catalunya, 1)

Activitats
Divendres 2 de novembre 
Concert Tribut a Elvis Presley amb 
Auguie Burr. Sala Sarau 08911, (c. Ramon 
Martí i Alsina) a les 23.30h

Dissabte 3 de novembre 
Castanyada popular. L’Associació de 
Veïns Juan Valera organitza tot un dia 
d’activitats per celebrar la Castanyada, 
amb contacontes, infl ables, bollywood, 
mostra gastronòmica i disco mòbil pels 
que aguantin fi ns la nit. (C. Juan Valera) 
A partir de les 10,30h 

Castanyada i túnel del terror al bar-
ri del Congrés. L’Associació de Veïns 
del Congrés organitza la tradicional 
Castanyada, però acompanyada per un 
túnel del terror de més de 150 metres de 
longitud. A partir de les 19h

Concert solidari de Guillem Pérez-Quer. 
La guitarra clàssica de Guillem Pérez-
Quer s’alia amb la ONG badalonina 
Proactiva Open Arms amb un recital soli-
dari. El 50% del preu de l’entrada és pels 
projectes de la ONG. Teatre Principal de 
Badalona (C. Francesc Layret, 41) 19h. 

Obra de teatre ‘Ex, todos tenemos uno’. 
La Societat Coral Badalonense i el Círcol 
apropen durant tres setmanes aques-
ta obra de la Jove Companyia Plató de 
Cinema que tracta sobre històries d’amor 
que es trenquen. A la Societat Coral La 
Badalonense (C. St. Anastasi 14), a les 20h
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Recomanem

Concert d’Hotel Cochambre 
Són una de les bandes de versions més esbojarrades i sol-
licitades del panorama català. Des de que van sorgir a l’any 
2000, els seus espectacles, que s’inclinen cap a una posta en 
escena teatral, no deixen de sorprendre pel seu toc d’humor i 
ironia. Cançons per a tots els gustos, des de Sabina, a Bon Jovi, 
passant per Bruno Mars, Depeche Mode i fi ns i tot Rafaella 
Carra. Hotel Cochambre són Charlie Cuevas (baix) Danny 
Navarro (bateria) Miguel Pino (guitarra) Benito Inglada (veu) i 
Diego Marin (teclats).
Dissabte 3 de novembre, Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i 
Alsina) a les 23.59h

Diumenge 4 d’octubre
Visita teatralitzada al Cementiri del Sant 
Crist per conèixer els personatges més 
signifi catius de la història de la ciutat en-
terrats en aquest recinte i descobrir el 
valor artístic d’algunes làpides i pante-
ons. Activitat organitzada pel Museu de 
Badalona. (Riera de Matamoros s/n) 11h 

Vermut fl amenco a càrrec de l’entitat El 
Tacón del Duende, amb les actuacions 
de Laura Fernández&Sentimiento Puro, 
Azahar&Raíces Flamencas i Flor i Jara. (C. 
Serra Daró cantonada amb C. Sant Hilari 
de Sacalm) De 12,30 a 16h

Obra de teatre ‘Ex, todos tenemos uno’’. 
La Societat Coral Badalonense i el Círcol 
apropen durant tres setmanes aques-
ta obra de la Jove Companyia Plató de 
Cinema que tracta sobre històries d’amor 
que es trenquen. A la Societat Coral La 
Badalonense (C. St. Anastasi 14), a les 18h 

Dilluns 22 d’octubre
Concert Trio Barril, dintre del cicle ‘Per 
fi  és dilluns’ que organitza cada dilluns 
l’Escola de Música Moderna de Badalona. 
Formació integrada per tres professors de 
l’escola que té com a protagonista l’steel 
drum, un instrument típic de Trinidad i 
Tobago. A l’EMMB (c. Germà Bernabè 1-7), 
a les 20h

Dimecres 7 de novembre
Espectacle teatral ‘Mestre Fabra, caçador 
de paraules’. En el marc de l’Any Fabra, 
aquest espectacle recomanat a partir dels 
sis anys ens apropa la fi gura del lingüista i 
gramàtic Pompeu Fabra. Activitat a càrrec 
de Clara Soler. Biblioteca de Llefi à-Xavier 
Soto (C. del Planeta Mart 10), a les 18h

Inauguració de l’exposició de pintures, 
amb motiu de la Setmana Cultural de l’As-
sociació Cultural Extremenya Zurbarán. 
Al Centre Cívic La Salut (Av. del Marquès 
de Sant Mori s/n), 18.30h

Conferència ‘Els Canyadó i la seva masia’, 
amb motiu de la celebració del 50è ani-
versari de la creació del barri de Canyadó. 
A càrrec de l’historiador Carles Díaz. 
Biblioteca Canyadò/Casagemes Joan 
Argenté (C. Jacinto Benavente 3), 19h

Xerrada sobre mobilitat elèctrica com-
partida, a càrrec de la cooperativa Som 
Mobilitat. Associació de Veïns del Centre 
(C. Sant Miquel 34), 19.30h

Presentació del poemari ‘No seràs un es-
trany’ de Marcel Riera, amb la participacó 
de l’autor i presentat per Antoni Gual, a la 
Llibreria Saltamartí (c. Canonge Baranera 
78), 19.30h

Recital de poesia ‘Tajabone’, amb poemes 
d’Àngel Pla i música de Nelson Poblete, 
dintre del 12è Cicle de Poesia de Badalona 
Poesia i cia...2018. Organitza l’Associació 
Cultural de Poesia Pont del Petroli. A l’Es-
pai Betúlia, (c. Enric Borràs, 43-47), 20h

Dijous 8 de novembre
Audició d’òpera ‘Òpera&Xocolates’, una 
trobada musical i gastronòmica on des-
cobrir com es lliguen les diferents in-
tensitats de la xocolata amb les de les 
òperes. A càrrec de Ferran Compte i el 
pastisser Miquel Comas. Organitza l’Or-
feo Badaloní. Espai Marina (c. Marina, 
48), 19.30h

Conferència ‘Sacrifi . Els poetes britànics 
a la Primera Guerra Mundial’. A càrrec 
del poeta i traductor Marcel Riera, amb 
motiu de l’exposició dedicada a Llorenç 
Brunet. Al Museu de Badalona (pl. 
Assemblea de Catalunya, 1), a les 19h

Presentació de ‘El jurament’, amb Sílvia 
Romero. A càrrec Anna Maria Vives i 
Roser Padrós del col·lectiu Anastàsies 
Badalona. A Saltamartí Llibres (c. 
Canonge Baranera 78), 19.30h


