
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
‘Butaca	reservada’ Cicle dels 
Cinemes Filmax Granvia que avui 
programa Tres días con la familia i 
classe magistral amb la directora, 
Mar	Coll. Centre comercial Gran 
Via 2. L’Hospitalet. 20.00 h. 4,50 €.

Ateneu	Barcelonès Segueix el 
cicle Teràpies de cinema amb la 
projecció de Freaks (La parada dels 
monstres), de Tod	Browning, 
presentada per Joge	Molero. 
Canuda, 6. 19.00 hores. Gratuït.

Francès Homenatge a Alain	
Resnais a l’Institut Francès amb els 
films Muriel ou le temps d’un retour 
(19.00 h) i Hiroshima mon amour 
(21.00 h). Moià, 8. 2 euros.

Cinefòrum L’AV Badal, Brasil i la 
Bordeta programa la cinta Léolo, de 
Jean-Claude	Lauzon, i un 
col·loqui amb Lluïsa	Bertran. Daoíz 
i Velarde, 30. A les 19.00 hores.

Documental Presentació de Clara 
d’Assís i Pedralbes. L’ancoratge 
urbà en l’eternitat, de Francesc i 
Joan	Grané, seguit d’un col·loqui 
amb Juan-José	López	Burniol, 
Teresa	Pujal, Francesc	Torralba i 
Victoria	Cirlot. Monestir de 
Pedralbes. Baixada del Monestir, 9. 
A les 19.00 hores.

conFerències
‘Relats	del	1714’ Comença aquest 
cicle de les biblioteques de 
Barcelona que oferirà diferents 
maneres de relatar aquests fets 
històrics. Avui, El setge en primera 
persona, amb Xavier	González	
Torán. Biblioteca Clarà. Dr. Carulla, 
22. 19.00 hores.

Societat	El professor de Física 
Josep	Triginer impartirà la 
conferència Ciència, religió i 
societat. Casa Golferichs. Gran Via, 
491. A les 19.00 hores. Gratuït.

Aigua L’Aula de l’Aigua organitza 
una sessió dedicada a L’estalvi 
d’aigua, tasca de tots (18.00 hores), 
que anirà seguida d’una degustació 
d’aigües (18.45 hores). Rector 
Triadó, 13. Entrada lliure.

Unió	Europea Eleccions de maig al 
Parlament Europeu, a càrrec de 
Joan	Subirats. EcoConcern. Mare 
de Déu del Pilar, 15. 19.30 h. Gratis.

Reflexions El doctor Josep	M.	
Fericgla pronunciarà Trascendencia 
de cultivar la atención en la vida 
humana. Casa del Tibet. Rosselló, 
181. 19.30 h. Entrada lliure.

MNAC Aquest centre organitza el 
seminari La crítica d’art ahir i avui. 
Centenaris d’Alexandre Cirici Pellicer i 
Rafael Santos Torroella, amb 
Francesc	Fontbona, Daniel	Giralt-
Miracle i Pilar	Parcerisas, entre 
altres. Palau Nacional. Montjuïc. De 
16.00 a 20.00 hores. Gratuït. 
Reserves: grups@museunacional.cat

Sant	Adrià En el 10è aniversari del 
Museu d’Història de la Immigració de 
Catalunya, Rafael	Vila-Sanjuán 
parlarà d’Els nouvinguts: una porta al 
futur. Masia de Can Serra. Carretera 
de Mataró, 124. 19.00 hores.

exposicions
Fotografia L’Espai Avinyó inaugura, 
amb una visita guiada, l’exposició 
Construint veïnatges, una reflexió 
participativa sobre l’espai urbà. 
Avinyó, 52. A les 18.30 hores.

La	Casa	Elizalde Inauguració 
d’Extraradi, exposició col·lectiva 
d’artistes residents a la fàbrica de 
creació La Escocesa. València, 302. A 
les 19.30 hores. Entrada lliure.

Música
‘Dimarts	concert’ En aquest cicle 
de concerts oberts al públic, avui 
Actea canta Beatles, amb el cor 
femení Actea. EMM Nou Barris. Rio 
de Janeiro, 11. A les 19.30 hores.

Barts	Club Aquesta sala programa 
per avui una dub jam amb la banda 
Cusins	del	Dub. Paral·lel, 62. 21.00 
hores. Gratis; consumició obligada.

L’Hospitalet Concert del cor 
Creixent. Auditori de la Torrassa. 
Santiago Apòstol, 40. 21.00 h. Gratis.

Tarragona

conFerències
Patrimoni El catedràtic Joaquín	
Ruiz	de	Arbulo impartirà la xerrada 
Una estàtua d’August a Tàrraco? 
MNAT. Plaça del Rei, 5. 19.00 hores.

Girona

llibres
Erotisme Iolanda	Pineda presen-
tarà En diem amor: 28 contes erò-
tics, de Montse	Camps. Llibreria 22. 
Hortes, 22. A les 20.00 hores.

Lleida

llibres
Poesia L’IEI acull la presentació de 
Terra, mite, àngel, obra poètica, de 
Jordi	Pàmias, per Xavier	Macià. 
Plaça de la Catedral. 19.30 hores.

E l Dia Internacional de la Dan-
sa omplirà l’avinguda de la 
Catedral de Barcelona i altres 

indrets emblemàtics de Catalunya 
amb una coreografia creada per la 
Factoria Mascaró en homenatge a 
Joan Serra, ballarí, coreògraf, mes-
tre i pedagog especialista en dansa 
tradicional que va morir el 4 de juli-
ol passat. A l’Associació de Professio-
nals de la Dansa hi va haver unani-
mitat a l’hora de dedicar-li el Dia de 
la Dansa d’aquest any. Serra ha dei-
xat una profunda empremta en tots 
aquells que el van conèixer i per això 
se li retrà un homenatge tan multi-
tudinari com especial. Com és habi-
tual, la celebració d’aquesta jornada 
commemorativa està oberta a tot-
hom. «Aquest dia ha de servir de 
punt de trobada entre la ciutadania 
i la dansa», diu Gemma Calvet, presi-
denta de l’entitat.
 Calvet espera que més d’un mi-
ler de persones ballin aquesta tar-
da davant la catedral de Barcelona 
(18.00 i 18.30 hores) –i que un miler 
més assisteixin a les convocatòries 
de Lleida (plaça de Sant Joan. 18.00 i 
18.30 hores) i Reus (plaça del Merca-
dal, 18.00 hores)– una peça creada 
en honor de Joan Serra. A Girona, la 

MARTA	CERVERA
BARCELONA

Homenatge a Joan Serra

Dia inTernacional De la Dansa 3 ToTs a ballar

La festa dels ballarins convida tothom a moure l’esquelet i a recordar 
un dels mestres de la dansa tradicional catalana, mort el juliol passat.

Propostes Dimarts 29.4. 2014

33 Ball del Dia Internacional de la Dansa del 2013, que es va traslladar al Mercat de les Flors a causa de la pluja.

33	A	Barcelona,	avinguda	de	la	Cate-
dral.	A	les	18.00	i	18.30	hores.

JOSEP AZNAR

celebració es va avançar al diumen-
ge passat.
 Joan Serra solia dir: «Ballem dins 
la panxa de la mare, als braços del 
pare, caminant amb un amic en la 
festa del poble. I ballant expliquem 
els nostres pensaments i, sobretot, 
les nostres emocions. I ho fem a par-
tir del nostre cor, del nostre cervell, 
del nostre estómac, de la nostra mi-
rada i de la nostra terra». Ell creia 
que qualsevol podia ballar. I per ai-
xò la peça que s’ha dissenyat és apta 
fins i tot per als més maldestres.
 Els que la vulguin conèixer no-
més cal que vagin al lloc assenyalat 
(si és possible, les dones amb vestit 
i els homes amb camisa) i es deixin 
portar per ballarins i professors de 
dansa, que els convidaran a partici-
par-hi. Primer es ballarà una coreo-
grafia de Montserrat Iranzo i Gerard 
Palet, col·laborador de Serra, basa-
da en la cançó tradicional Rossinyol. 
Després, la germana de Serra llegirà 
el missatge del Dia de la Dansa i per 
acabar es ballarà la coreografia de 
Joan Serra  ...I ballarem, ballarem, balla-
rem, amb música de Ferran Martínez 
Palou. Si plou, l’acte de Barcelona es 
traslladarà al Mercat de les Flors. H
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Concurs 
fotogràfic
en paral·lel

33	Ballar	no	serà	l’única	activitat	
de	la	festa.	L’Associació	de	Pro-
fessionals	de	la	Dansa	(APdC),	
molt	activa	a	les	xarxes	socials,	ha	
organitzat	un	concurs	de	fotogra-
fia	per	captar	la	millor	imatge	de	
la	celebració	a	Twitter.	La	imatge	
premiada	serà	recompensada	
amb	dues	entrades	per	veure	l’es-
pectacle	Camins, de	Kulbik,	al	
Mercat	de	les	Flors	el	4	de	maig	
que	ve.	S’han	de	publicar	les	fotos	
de	l’acció	participativa	a	Dansa-
Homenatge	a	Joan	Serra,	amb	
l’etiqueta	#Ballarem	a	la	platafor-
ma	Twitter	i	la	menció	Concurs@
APdCDansa.	S’hi	poden	pujar	
tantes	fotos	com	es	vulgui.

33	La	imatge	guanyadora	serà	es-
collida	per	una	comissió	de	l’as-
sociació	i	serà	publicada	a	dan-
sacat.org.	El	termini	d’entrega	fi-
nalitzarà	aquest	vespre,	a	les	
20.00	hores.


