
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
Ràdio	Taxi	 93.303.30.33

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Àltima	Serv.	Funer.		 902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Alpinisme El Centre Excursionista 
de Catalunya projecta l’audiovisual  
de Ferran	Latorre Lhotse i Cho 
Oyu. Més enllà de dos cims. 
Paradís, 10. 20.00 hores. Gratuït.

‘Un	hivern	de	musicals’ Cicle de 
les Cotxeres Borrell que avui projec-
ta la pel·lícula Cabaret, de Bob	
Fosse, amb debat posterior. 
Viladomat, 2. 19.30 hores. Gratuït. 
Reserves al telèfon: 93.324.83.50.

Ateneu	Barcelonès Segueix el 
cicle Cinema a ritme de jazz amb la 
projecció de la cinta Cap a mitjanit, 
de Bertrand	Tavernier. Canuda, 6. 
A les 19.00 hores. Entrada lliure.

El	Prat Projecció d’El somni dels 
herois i debat Què en va ser de la 
transició? Reforma versus ruptura, 
amb el director Jacobo	Sucari, 
Miren	Etxezarreta i Èrika	
Sánchez. Biblioteca Antonio Martín. 
Plaça Catalunya, 39. 19.00 hores.

conFerències
Història Una societat assetjada. 
Barcelona, 1713-1714, a càrrec 
d’Albert	Garcia	Espuche. La Casa 
dels Entremesos. Plaça de les 
Beates, 2. A les 19.30 hores.

TV	En el cicle Parlem de sèries, 
Jordi	Carrión dissertarà sobre Els 
nous policies i els nous criminals: 
The Shield, CSI, Dexter o Breaking 
Bad. Biblioteca Francesc Candel. 
Amnistia Internacional, 10. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

Salut L’hospital de Sant Pau 
organitza la xerrada La hipertensió i 
les seves conseqüències. Sant 
Quintí, 89. Sales polivalents segona 
planta. Bloc A. 18.30 h. Gratuït.

Nutrició La farmacèutica Anna	
Bach impartirà la conferència Dieta 
mediterrània: un model saludable. 
Biblioteca Can Rosés. Déu i Mata, 
57. A les 19.00 hores.

Transició	política El Col·legi de 
Periodistes acull la taula rodona El 
paper de l’exèrcit durant la transició, 
amb Enric	Sopena, Julián	
Delgado, Andreu	Farràs i Anna	
Balletbó. Rambla de Catalunya, 10. 
19.00 hores. Gratuït.

jornAdes
Museu	Marítim Centenari del 
Canal de Panamà, jornades gratuï-
tes organitzades amb la Facultat de 
Nàutica, amb conferències i debats. 
Drassanes, s/n. 18.00 hores.

L’Hospitalet El local L’Oncle Jack és 
la seu de la cinquena sessió del 
torneig poètic Slam Poetry. Roselles, 
32. A les 20.30 h. Gratuït. Reserves a: 
onclejack@onclejack.com

LLiBres
Laboral La llibreria Alibri acull la 
presentació del llibre I el teu pare no 
treballa?, de Néstor	Macià, Yolanda	
Portolés i Josep	Ignasi	Gras, amb 
debat posterior. Balmes, 26. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

MúsicA
‘Jam&live’ La Sala Versalles organit-
za una jam session amb Arnau	Gil, 
Haizea	Mariartu i Pere	Navarro, 
entre d’altres (19.00 h. Gratis) i un 
concert de Sloppy	Beats (22.00 h. 3 
euros). Gran de Sant Andreu, 255.

‘Dijous	concert’	Cicle del Conserva-
tori Municipal que avui ofereix el 
concert La música de la dansa, amb 
els pianistes Josep	M.	Almirón i 
Lluís	Avendaño i les ballarines 
Isabel	Pérez i Lourdes	Sol. Bruc, 
110. A les 20.15 hores. Gratuït.

Catedral Concert del Dauntseys	
School	Chamber	Choir d’Angla-
terra. Pla de la Seu. A les 17.15 hores.

‘Música	a	la	Universitat’ En aquest 
cicle, actuació del cor femení 
Voxalba, amb la participació de 
Josep	Surinyac al piano i María	
Guinand com a directora . Edifici 
històric de la UB. Gran Via, 585. A les 
20.00 hores. Gratuït.

Tarragona

MúsicA
Vila-seca Vespres musicals amb 
Martí	Santacana (flauta) i Joan	
Parellada (piano). Auditori Malapei-
ra. Frederic Mompou, s/n. 20.00 h.

Girona

MúsicA
La	Jonquera En la commemoració 
del 75è aniversari de l’exili republicà, 
el Museu Memorial de l’Exili acull un 
concert del quartet Les	Simples	
Coses i una performance de 
Bernard	Cauhapé. Major, 43. 21.00 
hores. 5 euros.

Lleida

MúsicA
Tàrrega Concert de música celta 
amb The	Stompers i exhibició d’Irish 
Tap Dancing a càrrec de Nuala. El 
Gat del Rosal. Onze de Setembre. A 
les 19.30 hores. Entrada lliure.

¿Què té d’honorable una professió? 
Aquesta és la pregunta sobre la qual 
s’assenta un nou cicle que comença 
avui amb un col·loqui entre el poeta 
i dramaturg Narcís Comadira (foto) 
i l’escriptor Josep Maria Fonalleras. 
Organitzat pel Cercle Sant Lluc per 
recuperar vells temps d’esplendor 
intel·lectual, aquest nou programa 
es titula Honorables professions i neix 
arran de la ferma convicció que les 
professions –i els oficis, les ocupaci·
ons– no són per definició honora·

deBATs

Diàleg	de	professions	honorables
bles, sinó que són els homes i les do·
nes que les exerceixen qui, amb el 
seu treball i la seva actitud, les fan 
dignes i exemplars.
 En les següents sessions del cicle 
(el primer i el tercer dijous de cada 
mes) intervindran molts altres ho·
norables, com el llibreter Josep Cots 
i l’editora Valeria Bergalli (6 de 
març). I com les arquitectes Itziar 
González i Carme Ribas, la psicòloga 
María Martínez, el director teatral 
Lluís Pasqual, el director artístic Víc·
tor García de Gomar i el director 
d’orquestra Josep Pons, entre d’al·
tres. La cita, avui, a Mercaders, 42. 
19.30 hores. Entrada lliure. H
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U n poblat iber, unes instal·
lacions militars, un barri de 
barraques, una zona aban·

donada, un mirador de 360º sobre la 
ciutat i, finalment, un museu a l’ai·
re lliure. El Turó de la Rovira és totes 
aquestes coses, històries passades i 
presents que recull el documental  
La intervenció invisible. Dirigida per 
Adrià Lahuerta i Carlota Coloma i fi·
nançada per crowfunding, la cinta 
s’estrena avui al CCCB amb l’assis·
tència dels seus realitzadors i un de·
bat amb l’arquitecte Josep Llinàs, 
l’escriptor David Castillo i l’activista 
veïnal Paco González.
 El film se centra en la rehabili·
tació de l’espai realitzada, després 
d’anys de lluites ciutadanes, el 2010 

BLANCA	ESPACIO
BARCELONA

El Turó, testimoni de la història

docuMenTAL 3 esTrenA de ‘LA inTerVenciÓ inVisiBLe’

La cinta d’Adrià Lahuerta i Carlota Coloma dóna veu als protagonistes de la reforma
arquitectònica del Turó de la Rovira, que guarda les cicatrius del passat del mirador.

33	CCCB.	Montalegre,	5.	A	les	19.30	
hores.	Entrada	lliure.

gut en l’emplaçament i en com s’ha 
convertit, finalment, en una seu del 
Museu d’Història de Barcelona 
(Muhba)», diu Lahuerta.
 El film dóna veu als protagonis·
tes de la reforma. Entrevista els ar·
quitectes que van dur a terme la re·
habilitació, distingida amb el Pre·
mi Europeu de l’Espai Públic Urbà 
del 2012. A Joan Roca, director del 
Muhba. I, sobretot, als veïns del bar·
ri. Als que van viure en les antigues 
barraques i als que resideixen ara als 
peus del Turó. «Ells són el vincle en·
tre el passat i el present –finalitza La·
huerta– i els que reflexionen sobre 
com aquesta intervenció afectarà el 
seu futur». H

i 2011. «Va ser una intervenció gaire·
bé invisible, un projecte molt subtil 
que deixa parlar un passat de guer·
ra civil i bateries antiaèries, de barra·
ques, abandonament i recuperació 
–explica Adrià Lahuerta–. Una refor·
ma que potencia les cicatrius que ha 
deixat tot el que va existir abans».

ARQUITECTURA	/ Rodat el 2013 i amb 
un metratge final de 30 minuts, el 
documental aborda la intervenció 
des del punt de vista arquitectònic i 
històric. És el modus operandi de La·
huerta i Coloma, impulsors de la 
productora 15L Films, els treballs de 
la qual s’interessen sempre per la 
forma en què els espais repercutei·
xen en el que ens envolta. «En aques·
ta cinta ens centrem en totes les eta·
pes històriques que han transcorre·

33 Fotograma del documental ‘La intervenció invisible’, que s’estrena avui al CCCB.

15L FILMS
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