
Telèfons

Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061

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
Fnac Projeccions a: 
3Triangle. American Splendor, de 
Robert	Pulcini. Plaça de 
Catalunya, 4. 19.00 hores. Gratuït. 
3L’Illa. Segueix el cicle de projec-
cions amb motiu del bicentenari del 
naixement de Giuseppe	Verdi. 
Diagonal, 549. 17.00 hores. Gratis.

Sant	Cugat	Projecció del 
documental No sóc una estrella del 
rock, de Bobby	Jo	Hart, sobre la 
pianista Marika	Bournaki. Arxiu 
Nacional de Catalunya. Jaume I, 33. 
A les 19.00 hores. Entrada lliure.

Sabadell	En el cicle SeXualitatS, 
projecció de 80 egunean, de José	
Mª	Goenaga i Jon	Garaño. Cine-
mes Imperial. Pl. Imperial, 4. 20 h.

conFerències
Trasplantaments La doctora 
Teresa	Pont, coordinadora de 
trasplantaments de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, impartirà la conferèn-
cia Donació i transplantament d’òr-
gans. Centre cívic La Sagrera. Martí 
Molins, 29. 17.30 h. Entrada lliure.

Llatinoamèrica	Pablo	Gómez	de	
Olea pronunciarà la xerrada La 
política de España y Latinoamérica. 
Presentarà l’acte l’exministre Josep	
Piqué. La Casa Amèrica. Còrsega, 
299. 19.30 h. Gratuït.

Sigmund	Freud Llibres que 
marquen època: La interpretació 
dels somnis, de Sigmund Freud, a 
càrrec de Ramón	Echevarría. 
Fundació Joan Maragall. València, 
244. 19.00 hores. Entrada lliure.

Mineralogia El doctor Joan	Viñals 
parlarà d’Una introducció a les 
tècniques espectroscòpiques per a 
la determinació de minerals. IEC. 
Carme, 47. 19.30 h. Entrada lliure.

CaixaForum Segueix el cicle de 
diàlegs visuals Seduïts per la pintura 
amb la sessió Cinema i pintura, en 
què participaran l’artista Frederic	
Amat i el cineasta Isaki	Lacuesta. 
Ferrer i Guàrdia, 6. 19.30 h. 4 euros.

Ateneu	Barcelonès Perill de 
bombardeig. Els refugis a Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, amb	
Agustí	Giralt, Daniel	Cortijo i 
Bernat	Castany. Canuda, 6. 19.30 
hores.

La	Pedrera En el marc de 
l’exposició Chema Madoz. Ars 
combinatòria, diàleg de Madoz 
amb Chema	Conesa. Passeig de 
Gràcia, 92. 19.00 hores. 3 euros.

exposicions
Fotografia La clínica Aparicio-Grupo 
Plénido acull la mostra de Ramón	
Serrano Compromesos amb 
Anantapur, de la Fundació Vicente 
Ferrer. Ronda General Mitre, 72. De 
7.00 a 21.00 hores.

Postguerra L’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona exhibeix Barcelona en 
postguerra. 1939-1945. Una crònica 
fotogràfica. Plaça Pons i Clerch, 2. De 
10.00 a 19.00 hores. Entrada lliure.

Dibuixos Fins al 30 de juny es pot 
veure al castell de Montjuïc la mostra 
La Comèdia, de l’artista Arcadi	Artís	
Espriu. Ctra. de Montjuïc, 66. De 
9.00 a 21.00 h. Gratuït.

llibres
Assaig Presentació d’Ese idioma raro 
y poderoso, d’Iban	Zaldua. Taifa 
Llibres. Verdi, 12. 19.30 hores.

Fotografia	Núria	F.	Rius presentarà 
el seu treball Pau Audouard. 
Fotografia en temps de Modernisme. 
La Casa del Llibre. Rambla de 
Catalunya, 37. 19.00 h. Entrada lliure.

Música
Folk Concert del músic de Sabadell 
Pol	Cruells, que presentarà el seu 
disc Casa i vent. Casa Orlandai. 
Jaume Piquet, 23. 19.00 h. 12 euros.

‘Tudanzas’ Festival social de dansa, 
amb actuacions, tallers i exposicions 
a diferents espais del barri de la 
Ribera. Vegeu: http://cargocollective.
com/tudanzas

Tarragona

conFerències
Periodisme Segueix el cicle 
Experiència de Periodista amb una 
ponència de Ramon	Besa. Auditori 
Caixa Tarragona. Pere Martell, 2. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

Girona

conFerències
Adolescents Els trastorns de la 
conducta alimentària en l’adoles-
cència, a càrrec del professor Josep	
Toro. CaixaForum. Ciutadans, 19. A 
les 19.00 hores. Entrada: 4 euros.

Lleida

Fires
Mollerussa El pavelló firal acull el  
29è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de 
Catalunya. Avinguda del Canal. De 
9.00 a 13.00 i 15.00 a 20.00 hores.

C ada 29 d’abril, Barcelona sal
ta als carrers per ballar i re
cordar com cal el Dia Inter

nacional de la Dansa. Una data ele
gida en honor al naixement de 
JeanGeorges Noverre, considerat el 
pare del ballet modern. Durant la 
jornada –que també se celebra en 
tot el territori català– els especta
cles se succeeixen els uns als altres 
en diferents punts de la geografia. 
Per a aquesta edició n’hi ha compta
bilitzats més de 100, la gran majoria 
gratuïts. No obstant, el més simbò
lic i multitudinari és el que orga
nitza l’Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya en col
laboració amb el Mercat de les Flors 
i l’Institut del Teatre a la plaça de la 
Catedral, que la pluja ha obligat a 
posar a cobert eaquest any al vestí
bul del Mercat de les Flors.
 L’activitat, oberta a tots els pú
blics i sense restriccions d’edat, con
sisteix en una coreografia popular 
de 15 minuts que uneix fins a 11 dis
ciplines diferents de ball. És la se

MIREIA	MOYA
BARCELONA

L’aniversari del ball

FesTival 3Dia inTernacional De la Dansa 2013

En la celebració del dia mundial del ball, centenars de persones es reuneixen
al Mercat de les Flors per mostrar una coreografia oberta a tots els públics.

Propostes Dilluns 29.4. 2013

33	Vestíbul	del	Mercat	de	les	Flors.	
Horari:	Dilluns.	Dues	representaci-
ons	de	15	minuts:	18.00	i	18.30	h.	Més	
informació:	http://dansacat.org

gona vegada que es porta a terme i 
l’any passat va aconseguir acumular 
una audiència de 700 persones,  pro
fessionals i aficionats. En aquesta 
ocasió, un grup de voluntaris s’han 
reunit dues vegades amb un públic 
confirmat de 300 persones per assa
jar i a més s’ha difós un vídeo per in
ternet per incentivar la participació 
i per ensenyar els passos a seguir.

ALTRES	ACTIVITATS	/ Altres barris i pla
ces de la ciutat celebraran aquest dia 
tan especial amb activitats i xous al 
carrer diversos, com ara classes ober
tes, mostres fotogràfiques o perfor-
mances en biblioteques. Accions més 
que necessàries per revitalitzar 
aquest malparat sector, com argu
menta Xavi Martínez, president de 
l’APdC: «L’estat de la dansa està cre
uant línies vermelles i es necessiten 
mesures immediates per evitarne la 
destrucció progressiva». H

33 Acció participativa multitudinària durant la darrera edició a la plaça de la Catedral, la seva seu habitual.

JOSEP AZNAR

Espectacles ‘on 
line’ del dia a dia
33	Per	seguir	l’actualitat	del	sec-
tor,	l’Associació	de	Professionals	
de	la	Dansa	de	Catalunya	ha	llan-
çat	al	mercat	Agenda	de	la	Dansa,	
una	aplicació	gratuïta	per	a	mò-
bils	que	permet	que	els	usuaris	
accedeixin	a	tota	la	programació	
portada	a	terme	a	Catalunya	du-
rant	aquesta	data	destacada.	Els	
esdeveniments	s’han	distribuït	
per	províncies	i	també	s’hi	inclou	
un	mapa	amb	la	ubicació	de	cada	
un.	A	més	a	més,	les	persones	in-
teressades	podran	consultar	la	
web	www.dansacat.org,	un	por-
tal	que	aporta	informació	deta-	
llada	sobre	totes	les	novetats	
d’aquest	món	i	que	proporciona	
gran	quantitat	de	dades	i	història	
sobre	l’entitat,	els	projectes	rea-
litzats,	els	serveis	d’atenció	als	
socis	i	les	àrees	de	treball	que	es	
cobreixen.

DILLUNS
34 29 D’ABRIL DEL 2013


