
AGENDA 
CINE

Àfrica La mostra de cine Dret a la 
salut a l’Àfrica projecta El somni 
d’Elibidi, amb assistència d’un dels 
seus directors, el kenyà Nick Reding 
(dijous, 14. 20.00 h), i El dia que mai 
no oblidaré, amb presència del seu 
protagonista, Fardhosa Mohamed 
(dijous, 21. 19.30 h). Cines Girona. 
Girona, 175. Gratuït. 

CoNfErèNCIEs

‘Esplais’ Carles Barba, vicepresident 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, 
parlarà d’Els centres d’esplai: 
funcions socials i educatives en la 
societat actual. 19 de març. Espai 
Bonnemaison. Sant Pere més 
Baix, 7. 18.00 hores.

Sabadell Intermón-Oxfam organitza 
una xerrada de les colombianes 
Luz Marina Bernal i Maria Sanabria, 
integrants de les Mares de Soacha. 19 
de març. Biblioteca Vapor Badia. 
Tres Creus, 127. 19.00 h.

Càritas Combatre la pobresa en 
la infància des d’una aproximació 
transversal, amb Mercè Darnell. 
Organitza Càritas. 20 de març.  CCU. 
Villarroel, 81. 18.30 hores.

Tsunami Korekara Japon és una 
iniciativa de Hiroshi Tsunoda que 
inclou exposició i activitats. Hi 
participen artistes japonesos i els 
beneficis seran donats a una entitat 
d’ajuda a projectes al Japó. Fins al  
5 d’abril. Mitte Artspace.  
Bailèn, 86.

MÚSICA

Joves Concert de la Sant Andreu 
Jazz Band a benefici de Punt de 
Referència, que treballa amb joves 
extutelats. 13 de març. Luz de Gas. 
Muntaner, 246. 20.00 h. 15 €.

Blues Recital benèfic del Lluís 
Coloma Trio al Gran Hotel Havana. 
14 de març. Gran Via, 647. 20.30 
hores. 25 / 30 / 45 euros.

Eqmon Aquesta associació pel Quart 
Món organitza un concert benèfic 
d’Alfonso Vilallonga, premi Goya 
per la banda sonora de la pel·lícula 
Blancaneu. 14 de març. Teatre de 
Sarrià. Pare Miquel de Sarrià, 6. 
20.30 h. 15 €.

Gospel Concert de la coral Gospel 
Gràcia a benefici d’ASEM, que treballa 
amb persones que pateixen malalties 
neuromusculars. 15 de març. ONCE. 
Gran Via, 400. 20.30 hores.  
10 euros.

gIroNa

Llibre Jordi Palou i Jean Marie 
Nsabimana presentaran Àfrica al 
cor. Joaquim Vallmajó: casat amb un 
poble de pobres, de Josep Valls.  
19 de març. Casa de Cultura. Plaça 
de l’Hospital, 6. 19.30 hores.

TARRAGONA

L’Hospitalet de l’Infant Concert 
solidari pel Sahel amb els cors 
Teensoul, Gospel Montmeló i Al·leluia 
de Tarragona. 17 de març. Auditori. 
18.00 h. 10 euros.

LLEIDA

Tàrrega Sopar a benefici de 
l’Associació Alzheimer de la comarca. 
16 de març. Gat del Rosal. Av. Onze 
de Setembre. 21.00 h. 50 €.

EXPosICIoNs

Fundació Barraquer Avui 
s’inaugura (19.30 h) Joves artistes 
solidaris, amb obres donades per 
34 artistes a benefici d’un orfenat 
a Moçambic. Del 12 al 22 de març. 
Laforja, 88. D’11.00 a 20.00 h.

‘Bona gent’ apel·la a l’altruisme 
en una estrena solidària

Bona gent és un relat sobre l’amis-
tat i la solidaritat. La seva estrena 
a Barcelona, dilluns que ve, 18 de 
març (21.00 hores. 20 euros), tam-
bé serà un acte d’amistat i solidari-
tat, perquè tota la recaptació anirà 
destinada a la Fundació Banc dels 
Aliments, que acaba de complir 
25 anys d’història i que en aquests 
temps de crisi s’ha convertit en un 
pilar bàsic per a la subsistència dels 
més necessitats.
 Bona gent és una obra del drama-
turg nord-americà Lindsay-Abaire, 
guanyador del premi Pulitzer 2007. 

TEATRE SOLIDARI. Tota la 
recaptació de l’estrena de 
‘Bona gent’ anirà a benefici del 
Banc dels Aliments. 18 de març

Narra la història de Margie Walsh, 
mare soltera i amb una filla discapa-
citada que viu a la perifèria de Bos-
ton. Sense feina i sense diners, Mar-
gie lluita sense descans per buscar 
noves oportunitats, recuperar la il-
lusió per la vida i oferir-li un futur 
millor a la seva filla. No ho tindrà fà-
cil, però comptarà amb l’ajuda dels 
seus amics, de la bona gent.

BroaDWaY / L’espectacle es va estre-
nar el 2011 a Broadway amb l’osca-
ritzada Francesc McDormand en el 
paper protagonista. Des d’aleshores 
ha guanyat alguns dels guardons te-
atrals més prestigiosos. Traduïda al 
català per Joan Sellent, el muntat-
ge arribarà la setmana que ve al Te-
atre Goya Codorníu de la mà del di-
rector Daniel Veronese i els actors 
Mercè Arànega, Àlex Casanovas, Ni-

es Jaume, Carol Muakuku, Ruben 
Ametllé i Àngela Jové.
 Barcelona és, de fet, la ciutat 
que acollirà l’estrena europea 
d’aquesta obra. Una estrena que, 
imbuïda de l’esperit de la peça, 
destinarà tota la recaptació a la 
Fundació Banc dels Aliments. Pe-
rò hi ha més coses. Hi ha una cam-
panya titulada De Bona gent a bo-
na gent que farà periòdicament 
accions per col·laborar amb asso-
ciacions sense ànim de lucre. La 
iniciativa, que es mantindrà du-
rant tota la temporada d’aques-
ta representació al Teatre Goya, 
busca mantenir viu el missatge 
d’aquest text teatral.
 Teatre Goya. Joaquim Costa, 68. 
De dimarts a divendres, 21.00 h. 
Dissabte, 18.00 i 21.00 h. Diumen-
ge, 18.00 h. De 30,50 a 32 €. H

LA PROPOSTA

L’OBRA TEATRAL. Dirigida per Daniel Veronese, Barcelona acull l’estrena europea de ‘Bona gent’.
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