
Telèfons
Urgències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Sanitat	Respon	 902.111.444

Creu	Roja	 93.300.65.65
Clínic	 93.227.54.00
Sant	Pau	 93.291.91.91
Vall	d’Hebron	 93.274.60.00
Sant	Joan	de	Déu	 93.280.40.00

Mossos	d’Esquadra	 112
Guàrdia	Urbana	 092
Policia	Nacional	 091
Bombers-urgències	 080
Inf.	ciutadana	 012

Inf.	Renfe	 902.320.320
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15
TMB	 93.318.70.74

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Serv.	Funer.	Integrals	 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Documental El centre cívic 
Sagrada Família programa Next 
music station... Siria, de Fermín	
Muguruza. Provença, 480. A les 
20.00 hores. Entrada lliure.

Filmoteca	Fnac	Projecció de 
Picnic en Hanging Rock, de Peter	
Weir. Fnac Triangle. Plaça de 
Catalunya, 4. 19.00 hores. Gratuït.

Corea	del	Sud Projecció d’El 
Documental del Mes al Teatre de 
Sarrià amb El planeta dels cargols, 
de Seung-Jun	Yi. Pare Miquel de 
Sarrià, 8. A les 20.30 hores. 3 euros.

Sabadell Cine francès amb La folle 
histoire d’amour de Simon Eskena-
zy, de Jean-Jacques	Zilbermann. 
Aliança Francesa. Sant Joan, 35. A 
les 20.00 hores. Entrada lliure.

conFerències
‘En	comú’ Continua el cicle del 
CCCB amb el diàleg La ciutat, entre 
el filòsof Xavier	Antich i el poeta 
Joan	Margarit. Montalegre, 5. A les 
19.30 hores. Entrada: 3 euros.

Jueus	En el cicle de conferències 
Els Jueus a Catalunya, organitzat 
pels Amics de l’Art Romànic, avui 
Dolors	Bramon parlarà de La visió 
de l’altre: moros, jueus i cristians a la 
corona catalanoaragonesa. IEC. 
Carme, 47. 19.00 h. Entrada lliure.

La	Pedrera En el marc de 
l’exposició Les altres Pedreres, 
conferència magistral a càrrec de 
l’arquitecta japonesa Kazuyo	
Sejima. Passeig de Gràcia, 92. A 
les 19.00 hores. Entrada: 3 euros.

Mediterrània	2013 El IEMed inicia 
aquest cicle de conferències amb 
Nous governs islamistes davant les 
demandes socials (Egipte, Tunísia i 
Marroc), a càrrec de Jean-Pierre	
Filiu. Girona, 20. 18.30 h. Gratuït.

Premsa Manuel	Campo	Vidal 
pronunciarà la conferència El repte 
dels mitjans de comunicació davant 
la complexitat actual. Auditori de la 
Torre Agbar. Diagonal, 211. A les 
12.30 hores. Gratuït. Informació i 
reserves: www.cercledelaigua.cat.

Cine	Literatura i pantalla: Simenon i 
el cinema, amb Xavier	Pla i Lluís	
Bonet. Biblioteca Xavier Benguerel. 
Bogatell, 17. 19.00 h. Gratuït.

RetrofuturismeViatges a les pro-
fecies inversemblants, col·loqui amb 
Jordi	Ojeda i Elisabet	Roselló. 
Fnac L’Illa. Diagonal, 549. 19.00 h.

FesTes
Vilanova	i	la	Geltrú Carnaval amb els 
Cors d’en Carnestoltes (carrers del 
centre. 19.00 h); Xirigotes (Societat 
Sardanista Dansaires Vilanovins. 19.30 
h) i concentració dels Cors i sopar 
(teatre Círcol. 19.30 h).

jornades
Àfrica Clausura del concurs 
RECreactiva’t: projectem per Àfrica, 
en què han participat joves de 14 a 18 
anys, amb entrega de premis i 
performance teatral a càrrec de la 
companyia Frec	a	Frec. CaixaForum. 
Ferrer i Guàrdia, 6. 18.30 hores.

llibres
Església Presentació de La revolta 
de cada dia, del sacerdot Josep	
Dalmau, amb el Pare	Manel i Joel	
Joan. Laie. Pau Claris, 85. 19.30 h.

García	Márquez	Plinio	Apuleyo	
Mendoza presentarà el llibre Gabo. 
Cartas y recuerdos. La Casa Amèrica. 
Còrsega, 299. 20.00 hores. Gratuït.

Poesia Presentació del poemari 
Carrer dels dies, d’Andreu	Gomila, 
amb recital de l’actriu Sílvia	Bel. La 
Central. Mallorca, 237. 19.30 hores.

Música
Renaixentista La Biblioteca de 
Catalunya acull un concert de 
William	Waters i Xavier	Alern. 
Hospital, 56. 20.30 hores. Gratuït.

Medieval Cants de trobadors i 
pelegrins, amb Olga	Miracle i Daniel	
Buxeda. La Casa Elizalde. València, 
302. A les 20.30 hores. Gratuït.

Tarragona

cine
Dona Mi nombre es Sabina Spielrein, 
d’Elizabeth	Marton. COPC. Ra-
món y Cajal, 11. 19.00 h. Gratuït.

Girona

FesTes
Roses Final del Carnaval amb un 
arròs popular (passeig Marítim. 13.00 
h), seguici fúnebre, enterrament de la 
sardina i espectacle pirotècnic (plaça 
de Catalunya. 18.30 h).

Lleida

cine
‘Cine-ull’ El cicle de la Filmoteca 
Terres de Lleida programa Tasio, de 
Montxo	Armendáriz. CaixaForum. 
Blondel, 3. 19.00 i 22.00 h. 3 euros.

P arking Shakespeare creu fer·
mament que la cultura no és 
un luxe i per això, des de la se·

va creació el 2009, només ha realit·
zat escenificacions a l’aire lliure du·
rant l’època estival, al parc de l’esta·
ció del Nord, on l’accés és gratuït. 
Aquest any, de tota manera, a causa 
del bon funcionament de la compa·
nyia, els seus membres han decidit 
ampliar els seus horitzons i han ini·
ciat Parking d’hivern, un cicle hiver·
nal que s’inicia l’11 de febrer fins al 
23 amb Pell de mercuri, obra del brità·
nic Philip Ridley i dirigida per Anto·
nio Calvo.  
 El projecte pretén oferir teatre 
gratuït durant tot l’any i presentar 
peces de diferents autors. Fins al mo·
ment totes les representacions han 
estat adaptacions d’obres del dra·
maturg que dóna nom a la compa·
nyia. 

FUTUR	APOCALÍPTIC	// Ara el grup tor·
na amb una obra contemporània 
que es podrà veure a l’antiga fàbri·
ca Fabra i Coats, una secció de la nau 
central del complex fabril condicio·
nada per albergar propostes artísti·
ques. Els assistents que s’hi despla·
cin amb cotxe hauran de facilitar el 
seu nom i el seu DNI 24 hores abans. 
La història està ambientada en un 
futur apocalíptic, on un atac químic 

MIREIA	MOYA
BARCELONA

Teatre i art per a tothom

especTacle 3 ‘pell de MercUri’ 

La companyia Parking Shakespeare estrena per primera vegada la temporada a 
l’hivern amb un nou espectacle contemporani del dramaturg Philip Ridley. 

Propostes Dilluns 11.2. 2013

33 Els actors que formen Parking Shakespeare.

33	Fabra	i	Coats.	Carrer	de	Sant	
Adrià,	20.	De	l’11	al	23	de	febrer	a	les	
20.00	hores,	excepte	el	dia	15.	

PARKING SHAKESPEARE

viure sense ser devo·
rades per la irreali·
tat. La història repre·
senta una metàfora 
d’una societat que 
va a la deriva. 

LA	COMPANYIA	// Par·
king Shakespeare 
està formada per 11 
professionals que 
van iniciar la seva ac·
tivitat fa quatre anys 
amb La fierecilla doma-
da. Després d’aques·
ta obra, van fer altres 
comèdies com Traba-
jos de amor perdidos o 
El sueño de una noche 
de verano.  
 La seva intenció 
sempre ha estat la 
d’imitar la tradició 
anglosaxona de re·
presentar les obres 
del dramaturg bri·
tànic als parcs. Ai·
xí la funció s’obser·
va des de 360 graus, 

s’eliminen els efectes especials i 
s’aconsegueix que la importància 
de l’obra recaigui completament 
en l’actuació. H

provocat per una droga en forma de 
papallona ha arrasat amb la memò·
ria de la població d’Anglaterra i a 
més li ha produït unes horribles al·
lucinacions.   
 Enmig d’aquest desolador pa·
norama, on no existeix cap llei, un 
grup de persones lluiten per sobre·

El debut a Barcelona, el dia 22 de fe·
brer a Razzmatazz, de la Bon Scott 
Revival Show, la banda de tribut 
més prestigiosa d’AC/DC, porta un 
afegit: el pub irlandès Flaherty’s de 
Barcelona (plaça de Joaquim Xirau, 
molt a prop de la Rambla) ha creat 
una hamburguesa en honor de la 
banda australiana, que aquest any 
compleix quatre dècades a la car·
retera. L’han batejat amb el nom 
d’Angus, un gest de complicitat a 
Angus Young, el guitarrista de les 
bermudes de col·legial, i a la raça de 
bou. 
 L’hamburguesa, casolana i amb 

Música i GasTronoMia

Una	hamburguesa	creada	
en	homenatge	a	AC/DC

un toc final a la graella, costa 7,40 
euros i va acompanyada de remo·
latxa (típic fins i tot als McDonald’s 
d’Austràlia), formatge, tomàquet, 
cogombret agredolç, canonges i ce·
ba, i tres guarnicions: patates fregi·
des, anells de ceba i coleslaw (amani·
da a base de pastanaga, col i ceba).
 Els fans d’AC/DC que no puguin 
esperar fins a la pròxima visita de la 
seva banda favorita, l’autèntica, po·
den pagar 15 euros en aquest esta·
bliment i menjar l’hamburguesa, 
beure una pinta i aconseguir una en·
trada per al concert de la Bon Scott 
Revival Show (que, per cert, són de 
Madrid). I qui visiti el pub el mateix 
dia 22 i ensenyi l’entrada per al con·
cert, disfrutarà d’un dos per un en 
cervesa. H
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