
Telèfons
Emergències  112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65
Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

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
Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88

Serv. Fun. BCN  902.076.902
Àltima Serv. Fun.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Barcelona

cine
EUA Segueix el cicle sobre les elec-
cions presidencials en aquest país 
amb la  projecció de Primary, de 
Robert Drew. Biblioteca Vilapicina. 
Pl. Carmen Laforet. 19.00 h. Gratuït.

Palestina Clausura del cinefòrum 
del Centre Euro Àrab amb el 
documental Route 181, de Michel 
Khleifi i Eyal Sivan. IeMed. Girona, 
20. 19.00 hores. Gratuït.

Filmoteca Fnac Projecció de Le 
trou, de Jacques Becker. Fnac 
Diagonal Mar. Diagonal, 3. A les 
18.00 hores. Entrada lliure.

conFerències
‘BornHumor’ En aquest cicle, 
Humor i censura en el franquisme, a 
càrrec de l’humorista gràfic Forges. 
El Born Centre Cultural. Pl. Comer-
cial, 12. A les 19.30 hores. 3 euros.

Història La Barceloneta, un barri de 
Nova Planta (s. XVIII), a càrrec de 
Mercè Tatjer i Francesc Caballé. 
La Casa de la Barceloneta. Sant 
Carles, 6. A les 19.00 hores.

Dona La seu del districte de Les 
Corts acull la xerrada Dones grans, 
grans dones. Violència i vellesa. 
Plaça Comas, 18. A les 19.00 hores.

Còmic Jordi Coll pronunciarà la 
conferència Els tebeos d’ahir i 
d’avui. Un recorregut pels tebeos 
que llegíem abans. Biblioteca Sant 
Antoni. Borrell, 44. 19.00 hores.

Collserola Conferència debat Una 
nova cultura en l’ús dels espais 
naturals, amb Josep Maria 
Mallarach i Jordi Pigem. La Pe-
drera. Pg. de Gràcia, 92. 18.30 h.

Ateneu Barcelonès Cinquena 
sessió del cicle Horitzó 2020: el 
projecte del catalanisme polític en 
l’horitzó de la integració política 
europea, amb Josep-Lluís Carod-
Rovira, Joaquim Llimona i Josep 
Ramoneda. Canuda, 6. 19.00 h.

Santa Coloma El meteoròleg de 
TV-3 Eloi Cordomí parlarà de Com 
es fa un pronòstic meteorològic. 
Biblioteca Central. Jardins de Can 
Sisteré. 19.30 hores. Entrada lliure.

L’Hospitalet Joan Ridao participa-
rà en el cicle Catalunya-Espanya... a 
cara o creu?, amb una anàlisi sobre 
la situació política actual. L’Harmo-
nia. Xipreret, s/n. 19.30 h. Gratuït.

jornades
Mediterrani Continua la Setmana 
Cultural Gràcia amb els pobles 
àrabs, avui a La Fontana, amb la 
projecció del documental Rap Arab, 
realitzat per Bachir Bensaddek, i 
un debat amb la periodista Pilar 
Sampietro. Gran de Gràcia, 190. A 
les 19.30 hores.

Música
Solidària Concert de Sabor de 
Gràcia a benefici de l’organització 
Acupuntura per al Món. Col·legi de 
Metges de Barcelona. Passeig de la 
Bonanova, 47. 21.00 hores. 15 euros.

Orgue Concert de Santa Cecília a 
càrrec de Claudia Stoppelhaar. 
Església de Santa Maria de Gràcia. 
Gràcia, 3. 20.30 hores. Gratuït.

Bossa nova Actuació del duo 
Myriam Swanson & Cesc Pascual. 
Cotxeres Borrell. Viladomat, 2. A les 
20.00 hores. Entrada lliure.

‘Dijous concert’ En aquest cicle del 
Conservatori Municipal, concert de la 
pianista Aya Okuyama. Bruc, 112. A 
les 20.00 hores. Entrada lliure.

TeaTre
La Casa Elizalde L’artista Pepa 
Lavilla rendeix homenatge a les 
heroïnes anònimes amb l’espectacle 
Deeses. València, 302. A les 20.30 
hores. Gratuït. Reserves: 
93.488.05.90.

Dona Per celebrar el Dia Interna-
cional contra la Violència de Gènere, 
el centre cívic Sagrada Família acull 
l’espectacle Dona havies de ser!, a 
càrrec de Perot Rondallaire. 
Provença, 480. 20.00 hores. Gratuït.

Tarragona

llibres
Novel·la Presentació de Quan en 
dèiem xampany, de Rafael Nadal. 
Llibreria La Capona. Gasòmetre, 41. 
A les 20.00 hores. Entrada lliure.

Girona

conFerències
Egipte Déus i sacerdots a Oxirrinc en 
època dels faraons, a càrrec de Núria 
Rodríguez. Casa de Cultura. Plaça 
Hospital, 6. A les 19.30 hores.

Lleida

conFerències
CaixaForum Dins el cicle Crisi i 
figures del segle XX, coordinat per 
Joan B. Culla, Winston Churchill. 
Blondel, 3. 19.00 h. Entrada: 4 euros.
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L a Pepi va arribar de la mà de 
Teresa. A la Carmen la va em-
pènyer la seva filla. La Núria va 

animar la seva amiga Alsi. Així es 
van animar les unes a les altres. 
Maria Carme, Rosario, Aurora, Pilar. 
Són nou veïnes del Casc Antic, tenen 
entre 64 i 90 anys i avui presenten al 
públic Ritme en el temps, una creació 
de dansa i moviment orquestrada 
per l’Antic Teatre que busca recupe-
rar la memòria de cada una d’aques-
tes persones en relació amb el seu 
barri. L’espectacle es repeteix demà, 
al mateix espai i a la mateixa hora.
 El projecte va començar a gestar-
se fa un parell d’anys des de l’An-
tic Teatre, un centre d’avantguar-
da que s’afanya, també, per integrar 
tots els veïns. «No volem convertir-
nos en un gueto experimental», ex-
plica Imma Romero, responsable 
de comunicació. Situat en una zo-
na amb molta gent gran i sola, més 
aïllada encara per l’efecte del turis-
me, l’equipament cultural va idear 
un taller de dansa i expressió corpo-
ral que servís per «crear vincles entre 
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Nou veïnes a escena

barris 3 ProjecTe arTÍsTic coMUniTari de l’anTic TeaTre

Nou veïnes del Casc Antic presenten la seva creació escènica ‘Ritmes en el temps’. 
Tenen entre 64 i 90 anys i totes coincideixen que aquest projecte els dóna vida.

33 Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 
12. Avui i demà: 20.00 h. Gratuït.
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la tercera edat, fomentar la seva visi-
bilitat i reivindicar el seu protago-
nisme en les manifestacions artísti-
ques», relata l’Imma.
 Les nou estrelles d’aquest projec-
te tenen la seva pròpia història, pe-
rò totes coincideixen que els seus 
assajos, les trobades, els donen mo-
tius per viure. «Vaig cuidar el meu 
marit, malalt d’Alzheimer, durant 
set anys. Quan va morir em vaig que-
dar aïllada. La meva filla em va ani-
mar a apuntar-m’hi. Quan vaig ar-
ribar semblava una estàtua de sal. 
Ara em sento molt millor», explica 
la Carmen, de 90 anys, la veterana 
del grup. «Jo tenia una depressió –ex-
plica l’Alsi– i aquest projecte m’ha 
ajudat a sortir del sot». «Em va pujar 
l’autoestima», diu la Maria Carme. 
«Ens encanta, ens rejoveneix», co-
menten totes a l’uníson.

SENSE POR / Les nou protagonistes fa 
més d’un any que treballen a Ritme 
en el temps. L’han presentat altres ve-
gades en públic, però en aquest 
temps la peça ha canviat, ha crescut 
i s’ha anat consolidant. «Quan van 
començar anaven despistades –re-

corda Isabel Ollé, la directora del 
muntatge escènic–. Ara es mengen 
l’escenari i no tenen por a ser elles 
mateixes i mostrar-ho».
 Potser no hi ha por, però sí nervis 
per l’estrena, tot i que quasi totes te-
nen el suport incondicional de la famí-
lia. «El meu marit està entusiasmat de 
tenir una artista a casa», fa broma la Pi-
lar. El suport, no obstant, no és unàni-
me. «Jo, perquè sóc viuda, si no, no es-
taria aquí», reconeix la Teresa. «Si no 
estigués separada –admet la Pepi–, ni 
 tan sols les hauria conegut». «Jo vinc 
d’amagat perquè el meu marit creu 
que aquestes coses són tonteries», es 
lamenta la Rosario. Però no hi vol re-
nunciar, almenys mentre pugui. Li 
agrada massa. Com a l’Aurora, tren-
cada per la mort d’un fill, fa tres anys. 
Aquesta experiència no li cura el do-
lor, però l’ajuda a suportar-lo. Aques-
ta nit vencerà la por que sent al par-
lar en públic. El muntatge inclou una 
lectura. «Només diré unes frases, per-
què si parlo molt, em tremolen les ca-
mes». H

33 D’esquerra a dreta, Aurora, Núria, Rosario, Pilar, Alsi, Teresa, Pepi, Maria Carme i Carmen.
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