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Alcanar
2244  hhoorreess:: Roca Biosca:
Trafalgar, 44 / 977737110.
Amposta
2244  hhoorreess:: Albella Beltran:
Soriano Montagut, 31.
Cambrils
2244  hhoorreess:: Esqué Englund: Vidal
i Barraquer, 3 / 977791702.
Deltebre
2244  hhoorreess:: Albiol Palles: Bruch,

21 / 977489750.
Gandesa
2244  hhoorreess:: Ruiz Félez: Major,17 /
977420069.
S. Carles de la Ràpita
2244  hhoorreess:: Bel-Carles: Sant
Isidre, 87 / 977741460.
Tarragona
2244  hhoorreess:: Dronda Ayza: Vidal i
Barraquer, 7 / 977221862.
DDiiüürrnn:: Pedrola Ferrando: Av.

Pirineus, 121(Sant Salvador) /
977521779.
Reus
2244  hhoorreess:: Guillen-Navàs: P.
Catalans,116 / 977322751.
DDiiüürrnn:: Gispert Voltas: Raval
Martí Folguera,51 / 977310478.
Salou
2244  hhoorreess:: Calatayud Boquera:
Vía Roma, 17-19 / 977382761.

Tortosa
2244  hhoorreess:: Torrent Costilla:
Felip Pedrell, 94 / 977441830.
Valls
2244  hhoorreess:: Galimany-Murillo:
Plaça Portal Nou, 4 /
977600597.
El Vendrell
2244  hhoorreess:: Portoles Montañes:
Av. Sant Vicenç, 37 / 977
155964.

Farmacias de guardia >>> www.coft.org

quests artistes entre els qui tro-
bem a Agustí Querol, Inocenci So-
riano-Montagut, Julio Antonio, San-
tiago Costa, Josep Alcoverro, Joan
B. Folia o els germans Cerveto. 

Conversation
19.30 H. Biblioteca
Marcel·lí Domingo
■ Creative conversations in En-
glish, a càrrec de Maggie Prestige.

Vandellòs i
l’Hospitalet
Exposició de Tapissos
Edith Schaar
18.00 H. Sala d’exposicions
Infant Pere
■ L’exposició romandrà oberta de
18 a 20 hores.

El Vendrell
«Las crónicas
de Narnia»
22.00 H. Diver Parc Lúdic. 
Coma-ruga
■ Cinema a la fresca amb la col·labo-
ració de la filmoteca Andrés de An-
drés. Projecció de la pel·licula ‘Las
crónicas de Narnia: la travesía del via-
jero del alba’.

Y MAÑANA >>>
Reus

Cinema a la fresca 
22.30 H. La Palma 
■ La pel·lícula de Neil Burger,
‘Divergente’ (Estats Units, 2014),
arriba per introduir-nos en una
història on en el futur els joves
hauràn de triar la categoria a
la que pertanyen segons les
virtuts de cadascú. El problema
arriba amb la protagonista
Beatrice, que no pertany a la
resta de la gent i pot arribar a
transformar tot el present de la
pel·lícula. 

Alcanar

Fiesta de la Virgen
del Carmen
19.30 H. OT d’Alcanar
■ Habaneras con degustación
de ron quemado, misa y proce-
sión marinera que discurrirá
por el recinto portuario, parque
de juegos para los más peque-
ños y verbena popular son so-
lamente algunas de las pro-
puestas del programa de fies-
tas de la Virgen del Carmen en
Alcanar. Los actos festivos se
desarrollarán por diferentes
espacios del municipio.

Salou

Intercanvi de francès-
català-castellà
18.00 H. Cafè del Far.  
■ Échange de langue française -
catalan/espagnol.Els dimarts,
tothom parla francès al Cafè del
Far. 

Vandellòs i
l’Hospitalet

Akwaba
19.30 H. Sala Llorers 
Ca la Torre
■ Espectacle que combina con-
tes i cançons d’origen africà a
càrrec de Rah-mon Roma.

El Vendrell

Colles de lectura 
19.00 H. Biblioteca Pública
Terra Baixa
■ Colles de la lectura infantil. 

Vila-seca

Concert amb Andrew
Petrof & The Suahills
22.00 H. Passeig Pau Casals
■ Concert a la Pineda amb entra-
da lliure.

◆ Aquest festival és un esdeveni-
ment únic que, durant dues set-
manes, reuneix a ballarins, actors i
artistes de circ de tot el món, pro-
porcionant una intensa activitat
cultural i espais d’intercanvi que
reuneixen diferents cultures, disci-
plinesartístiquesiconeixementstèc-
nics d’alta volada en dansa i circ
contemporani. Les jornades de tre-
ball pedagògic estan estretament
lligades amb activitats lúdiques
quotidianes, ja sigui a través de pre-
sentacionsdetreballsd’alumnes,es-
pectacles muntats per professors
o artistes convidats, instal·lacions
artístiques o altres esdeveni-
ments festius. El festival
romandrà obert fins al
diumenge 27 de juliol
i els espectacles de
dansa que s’hi repre-
sentaran són de lliu-
re accés per a tots els
públics.

Festival Internacional Deltebre Dansa

Ballarins enfangats durant una sessió de dansa als camps d’arròs de Deltebre. FOTO: JOAN REVILLAS

Vandellòs

‘Capitán
América 2’
22.00 H. Sala Llorers
de Ca la Torre
Projecció de la pel·lícula ‘Capi-
tán América 2: Soldado de Invier-
no’, film dirigit per Anthony
Russo i Joe Russo, protagonit-
zat per Chris Evans i Scarlett
Johansson.

Deltebre
Centre Cívic i

Carpes
Més informació:

deltebredansa.cat

Guardia Civil
062

Policía Nacional
091

Protección Civil
006

CatSalut respon
061

Renfe
902240202

TARRAGONA

Ayuntamiento
977296100

Subdelegació
977999000

Hospital Joan
XXIII 977295800
Hospital St.Te-
cla 977259900
Cruz Roja del
mar 977217154

Guardia Urbana
977240345

Taxis 977221414
977215656

REUS
Ayuntamiento
Sólo llamadas
desde Reus 010
Otras llamadas

901112113

Aeropuerto
977 779832

Taxis 977345050

TORTOSA
Ayuntamiento

977585800
HospitalVerge
de la Cinta

977519100
Taxis 977443011

Teléfonos de interés >>> Emergencias112

Bomberos 112

Ambulancias 112

Mossos 112

AGENDA
CULTURAL

Horaris de les exposicions:
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores

Diumenges i festius, d’11 a 14 hores

TINGLADO 2

Exposició: LA MEDITERRÀNIA
DEL SEGLE XX: realitats i mirades
■ Aquesta exposició, organitzada per
l’Institut Europeu de la Mediterrània i
Agència EFE, romandrà oberta fins al dia
31 d’agost. L’exposició ofereix un recorre-
gut pels fets històrics i pels canvis so-
cials i culturals que van marcar els països
mediterranis durant el segle passat. Són
125 imatges procedents del fons foto-
gràfic de l’Agència EFE.
Horari de visites:
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 hores i
de 17 a 20 hores
Diumenges i festius, d’11 a 14 hores

TINGLADO 4

Exposició: ELS PRESOS I EL PORT
DE TARRAGONA (1792-1884)
■ Aquesta mostra, organitzada per l’Ar-
xiu del Port de Tarragona, romandrà ober-
ta fins el proper 27 de juliol. L’exposició ens
acosta a aquesta història a través d’aspec-
tes tan vitals com l’allotjament, l’alimen-
tació, el vestuari, els treballs, la vigilància
i l’assistència sanitària i conclou amb la fi
d’aquest sistema basat en el treball forçat.
Horari de visites exposició:
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 hores i de
17 a 20 hores
Diumenges i festius, d’11 a 14 hores

ARXIU DEL PORT

Exposició: 1911. SOBREVIURE LA
TEMPESTA
■ Aquesta mostra organitzada per l’Ar-
xiu del Port de Tarragona, amb la col·la-
boració del Museu d’Història de Cam-
brils i l’Arxiu Municipal de Cambrils, roman-
drà oberta fins al dia 22 d’agost. L’any
1911, entre el 31 de gener i el 3 de febrer, un
fort temporal assolà les costes catalanes
i valencianes. Aquest exposició comme-
mora aquest fet tràgic.
Es pot visitar de dilluns a divendres, de 10
a 14 h
HAVANERES 2014
■ Moll pesquer del Serrallo, a les 22.30 hores
Dia 19 de juliol: LES VEUS DE REUS
El Port de Tarragona té la gentilesa d’ofe-
rir, des de fa més de vint anys, cada mes
de juliol als ciutadans una vetllada d’ha-
vaneres en l’incomparable barri pesquer
del Serrallo.
LES NITS DEL MUSEU DE FARS
■ Dimecres 16, a les 22 h, a l’esplanada de
Far de la Banya
Visita teatralitzada en català. Activitat
familiar gratuïta amb reserva prèvia. Afo-
rament limitat. Alex Lighthouse segueis
el seu viatge a la recerca dels fars recòn-
dits del món. Per fi ha arribat al Far de la
Banya. De la seva mà descobrirem què
s’amaga dins d’aquest vigilants de la cos-
ta, com funcionen, la seva història i els mi-
tes més sorprenents. Us hi atreviu?


