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Barcelona ciutat

Especial jazz.Marató cinematogràfica
amb la projecció de Kansas City (16
hores) i Cotton Club (18.30 h).
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549.

El nou reglament sobre els centres d’in-
ternament d’estrangers (CIEs): Ha val-
gut la pena l’espera?. Taula rodona
amb Markus González Beilfuss, pro-
fessor de Dret Constitucional de la
UB, Fernando Rodríguez Rey, fiscal
delegat d’Estrangeria de Barcelona,
Joaquín Aguirre, titular del jutjat
núm. 1 de Barcelona, José Javier Or-
dóñez, advocat i membre de la Co-
missió d’Estrangeria i del Grup d’Es-
trangeria de la Comissió de Defensa
dels drets de la Persona de l’ICAB.
Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona. Avinguda Diagonal, 684
(18 hores).

La crisi d’Ucraïna i la secessió de Cri-
mea: nous escenaris en la relació en-
tre Rússia i la UE. Debat entre Xavier
Pons, catedràtic de dret internacio-
nal públic de la UB, i Carmen Clau-
dín, investigadora sènior del CIDOB.
Modera Eduard Sagarra.
Cidob. Elisabets, 12 (18.30 hores).

ConeguemColita. En el marc de les ac-
tivitats paral·leles de l’exposició so-
bre la fotògrafa, taula rodona amb
Laura Terré, historiadora de la foto-
grafia i comissària de l’exposició, En-
ric Majó, actor, Ferran Sales, periodis-
ta i Pilar Aymeric, fotògrafa.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (19
hores). 3 euros.

Carrer Bolívia. L’escriptora Maria Bar-
bal fa una xerrada sobre aquest lli-
bre sobre la immigració dels anys 60
i la lluita antifranquista al barri del
Besòs.
Biblioteca Ramon d'Al·lòs-Moner. Ram-
bla Prim, 87-89 (19 hores).

Els museus des de dins. El muntatge
d’una exposició i les mesures de segu-
retat. Conferència a càrrec de Mario
Correa, arquitecte, i José Luis Franco,
cap de seguretat, ambdós del CCCB.
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra.
Segre, 24 (19 hores).

El árbol de Guernica. Projecció d’a-

questa pel·lícula de Fernando Arra-
bal.
Fnac Triangle. Pl. Catalunya (19 h).

Europa i els jueus. Amb motiu del Dia
de l’Holocaust i de l’heroisme en el
71è aniversari de la revolta del gue-
to de Varsòvia, conferència a càrrec
de Gustavo Perednik, escriptor, edu-
cador i filòsof.
Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107
(19.15 hores).

Frederica Montseny, la política. Inici
del cicle Grans catalanes, amb la con-
ferència de Rosa Regàs, escriptora.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

Espiritualitat i ecologia. Diàleg entre
els jesuïtes Fernando López, que tre-
balla a l'Amazònia, i Xavier Melloni,
expert en espiritualitat i tradicions
orientals.
Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria,
13 (19.30 hores).

9N. Catalunya vers un País Normal.
Conferència a càrrec de Muriel Ca-
sals, presidenta d’Òmnium Cultural.
Centre Cultural Albareda. Albareda,
22-24 (19.30 hores).

L'Òpera entre Bambolines: La Bohè-
me. Xerrada-concert amb Marc Sala i
els convidats Maite Alberola, sopra-
no, i Miguel Borrallo, tenor.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23 (20
hores). 4.14 euros.

Record-homenatge al pianista, compo-
sitor i pedagog Pere Tintorer i Sagarra
(200 anys del seu naixement). Con-
cert a càrrec de Roger Borràs,
Manuel Gómez i David Farràs, deixe-
bles de piano de l’Escola de Músics i
JPC. Interpreten obres de Mozart,
Chopin, Bach, Debussy, Mompou,
Brahms i Beethoven,
Centre Sant Pere Apòstol. Sant Pere
més Alt, 25 (20 hores). Entrada lliure.

El Documental del Mes - Lloga una Fa-
mília S.A. Projecció d’aquest docu-
mental, una història sobre un dels
negocis més peculiars del Japó dedi-
cat al lloguer de parents, col·legues,
amics o parelles falses.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sar-
rià, 8 (20.30 hores). 2 euros.

Circ. Aquesta mostra està formada per una
col·lecció de 17magnífiques fotografies en co-
lor de Màrius Gómez, realitzades durant les
tres últimes edicions del Festival Internacio-
nal de Circ Ciutat de Figueres. El fons negre

de les imatges serveix per mostrar la plasti-
citat dels artistes en el moment de màxima
tensió quan executen els números.Hotel-Bal-
neari Vichy Catalán. Av. Doctor Furest, 32,
Caldes de Malavella. Fins al 29 de juny.

Avui

(Silencis). Figueres sota les
bombes, 1938-1939.Diumen-
ge 16 de juny del 2013 es va
convocar una trobada foto-
gràfica de testimonis dels
bombardejos a Figueres i
l’Alt Empordà. Aquesta expo-
sició recull aquella experièn-
cia. Museu de L’Empordà.
Rambla, 2, Figueres.
Dibuixant la galàxia. Aques-
tamostra recull originals d’al-
guns dels dibuixants que han
treballat per als còmicsLucas-
film o que s’hi han inspirat
per a les seves creacions, a
més d’una desena d’objectes.

Biblioteca Ignasi Iglesias.
Segre, 24, Barcelona.

Dimarts, 29

The dreamers. Selecció de
fotografies de l’artista italia-
na Donatella Izzo. Akashi
Gallery. Rosselló, 197, Barce-
lona (inauguració, 19 hores).
Deformatio. Col·lecció d’o-
bres de JorgeEgea, fetes prin-
cipalment en porcellana. Ga-
leria La Basílica. Sant Sever,
8, Barcelona (inauguració,
19.30 hores).
Construint veïnatges.Refle-
xió participativa sobre l’espai
urbà on coexisteixen anòni-

mament una infinitat d’histò-
ries personals. Espai Avinyó.
Avinyó, 52, Barcelona (inau-
guració, 18.30 hores).
Divertimento. Dibuixos de
Roser Capdevila, autora de
Les tres bessones. Museu Ar-
xiu. Carretera de Sant Vi-
cenç, 14 (Can Caralt), Sant
Andreu de Llavaneres.

Dimecres, 30

The first twenty-five.Escul-
tures figuratives de dansa de
Richard Macdonald. Museu
Europeu d'Art Modern. Bar-
ra de Ferro, 5, Barcelona.

Josep Maria Serra

Per consultar sobre més activitats o per a informar-nos de la seva realització, cal entrar a: www.lavanguardia.com/agenda

MÀRIUS GÓMEZ

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El fotògraf Màrius Gómez presenta a l’Hotel-Balneari Vichy Catalán
de Caldes de Malavella la seva col·lecció de 17 fotografies en color
realitzades en el decurs del Festival Internacional de Circ de Figueres.
Les imatges mostren els artistes en el moment de màxima intensitat
i tensió en el seus números.
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Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Sanitat respon .................................. 061

Ayuda a la Iglesia Necesitada
Fundación de la Santa Sede

Necesitan de tu caridad para seguir viviendo
y de tu oración, para no perder la esperanza.

Ayuda a la Iglesia Necesitada se creó en 1947 para ayudar pastoralmente a los católicos
necesitados o que sufren persecución. Con tu colaboración apoyamos a misioneros,
religiosos y sacerdotes en más de 150 países del mundo.

La parte de la Iglesia quemenos ves
es la quemás te necesita

www.ayudaalaiglesianecesitada.org! 93 237 37 63 / 91 725 92 12

LA CAIXA 2100 2415 42 0200140293
SANTANDER 0049 2674 59 2814342966


