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Els actes amb motiu de la
Diada a Badalona recupe-
ren aquest any la confe-
rència institucional que es
va deixar de fer quatre
anys enrere coincidint
amb l’arribada de Xavier
Garcia Albiol a l’alcaldia de
la ciutat. Aquest any, l’acte
tornarà a estar inclòs din-

tre de la programació ofi-
cial de l’Onze de Setem-
bre. Es tracta d’una confe-
rència coorganitzada per
Òmnium Cultural i l’Ajun-
tament de Badalona, que
s’havia fet a la ciutat fins al
2011, que presidirà l’alcal-
dessa de la ciutat, Dolors
Sabater, i que es farà el
proper 3 de setembre.

El president d’Òmnium
Cultural, Quim Torra, serà
l’encarregat de pronun-
ciar la conferència que tin-
drà caire històric. Fonts
d’Òmnium expliquen que
es va convidar Torra en
qualitat de director del
Born Centre Cultural,

quan encara no se sabia
que acabaria assumint la
presidència de l’entitat,
després de la renúncia de
Muriel Casals per incorpo-
rar-se a la llista unitària
sobiranista per al 27-S.

El president d’Òmnium

a Badalona, Jordi Balles-
teros, assegura que la re-
presa de la conferència
institucional de la Diada
representa “la recupera-
ció de la normalitat i la
restauració d’una rutina
instaurada feia més de

cinc anys”. Ballesteros ex-
plica que es tracta d’una
xerrada de caire acadè-
mic per parlar de fets his-
tòrics i que el convidat
d’enguany està en la línia
d’altres que hi havien par-
ticipat anteriorment. ■

Torna l’acte
de la Diada que
Albiol va aturar
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a La conferència
institucional es va
deixar de fer quan el
PP va assolir l’alcaldia

El nou president d’Òmium Cultural, Quim Torra, farà la conferència institucional ■ A.P.

La platja de Badalona tornarà
a acollir el Trencant Setges.
Es tracta de l a recreació his-
tòrica que commemora l’ac-
ció dels pescadors de Bada-
lona, que van posar en risc les
seves vides per desafiar el
setge de les tropes borbòni-
ques a la ciutat de Barcelona
a partir del juliol del 1713. Du-
rant les nits de lluna nova
aquests badalonins carrega-
ven les seves barques amb
llenya i aliments per proveir
una Barcelona bloquejada on
no podien entrar mercade-
ries. L’activitat es farà el 5 de
setembre al vespre i inclourà
un concert del grup Pepet i
Marieta. A hores d’ara s’està
acabant de definir quines
personalitats seran les en-
carregades de fer els parla-
ments que tancaran l’acte.
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Els pescadors
trencaran el
setge un cop més

Ja han passat pel
Kursaal gairebé
50.000 persones

BERGA

MANRESA

Subvenció per
poder ampliar
l’abocador
L’Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC) ha concedit una
subvenció de fins a 365.000
euros al Consell Comarcal del
Berguedà per ampliar el dipò-
sit controlat de Berga-Cercs.
Una actuació que des de l’or-
ganisme es considera priorità-
ria, ja que la instal·lació es tro-
ba al final de la seva vida útil i
ha de continuar garantint la
capacitat de deposició de re-
sidus. Aquesta serà la novena
fase del projecte constructiu
de l’abocador, construït per
l’ARC i finançat amb fons pro-
vinents de la Unió Europea, i
que es troba en funcionament
des de fa gairebé vint anys,
des del 1996. ■ REDACCIÓ

Durant el primer semestre de
l’any han passat pel teatre
Kursaal del Manresa 47.818
espectadors, amb una ocupa-
ció mitjana dels espectacles
del 80%. El gerent de l’equi-
pament, Jordi Basomba, con-
sidera que les xifres són
“magnífiques” i demostren la
“consolidació” del centre com
a eix cultural. El Kursaal ha
programat per primera vega-
da grans produccions, com
l’obra Vilafranca. Un dinar de
festa major. També ha aug-
mentat, un 15%, la presència
d’espectadors a la sala petita
del teatre, amb una ocupació
mitjana del 81%. ■ REDACCIÓ

Una explosió va causar la
matinada de dissabte a
diumenge l’esfondrament
d’un local comercial i una
casa i va ferir 13 persones,
cap de gravetat, al munici-
pi de Begues, al Baix Llo-
bregat. L’explosió, que els
bombers atribueixen a un
escapament de gas propà,
es va produir a un quart de
dues de la matinada als nú-
meros 36A i 36B del carrer
Major i va obligar a resca-
tar els inquilins que en
aquell moment es troba-
ven dins dels edificis. Els
veïns més propers van ser
desallotjats com a mesura
preventiva i van haver de
passar la nit en una casa de
colònies de la zona.

Dels 13 ferits, cap
d’ells greu, tres eren me-
nors que van ser traslla-
dats a l’hospital Sant
Joan de Déu. Dels adults,
sis homes i quatre dones,
cinc van ser traslladats a
l’hospital de Viladecans i
dos, al de Sant Boi, men-
tre que tres van ser do-
nats d’alta in situ.

Segons va explicar el

sotsinspector dels Bom-
bers de la Generalitat
Guillem Amorós, l’explo-
sió va ser originada pel
gas propà, “més pesat que
l’aire i que té tendència
d’anar per baix”, va expli-
car. Segons Amorós, una
primera inspecció visual

ja va permetre detectar
danys de diversa conside-
ració en vuit números més
del mateix carrer, la majo-
ria consistents en trenca-
ments de vidres, envans,
portes i finestres.

Fins al lloc dels fets es
van desplaçar vuit dota-

cions de bombers i 16 dels
Mossos d’Esquadra, a més
d’efectius de la policia lo-
cal i ambulàncies del Ser-
vei d’Emergències Mèdi-
ques. Segons diversos ve-
ïns de la zona entrevistats
per l’Agència Catalana de
Notícies (ACN), l’explosió

podria haver tingut conse-
qüències molt més greus
si s’hagués produït un pa-
rell d’hores abans, perquè
llavors el carrer estava ple
de gent que assistia a un
correfoc que forma part
del programa de la festa
major del municipi. ■
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Dues finques esfondrades
per una explosió a Begues
a Tretze persones van resultar ferides, cap de gravetat a El sinistre, que es va produir de matinada i
que els bombers vinculen a un escapament de gas propà, va provocar danys en vuit edificis més

Un camió de bombers, davant d’un dels edificis esfondrats, ahir al matí ■ SÍLVIA JARDÍ / ACN


