
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
Colòmbia Projecció del 
documental Don Ca, premiat al 
Festival de Cinema Colombià de 
Barcelona 2013. Plaça de la Rosa.  
A les 21.00 hores. Gratuït.

Montjuïc Nova sessió a la Sala 
Montjuïc amb la música de 
Scarbeats i la projecció de Shame, 
de Steve	McQueen.	Jardins del 
castell de Montjuïc. A les 20.30 
hores. 6 euros.

Circ	Visionat de la pel·lícula Mons 
llunyans , d’Andrew	Adamson, 
sobre el Cirque du Soleil. Centre 
cultural Riera Blanca. Riera Blanca, 
1. 18.30 hores. Gratuït.

Aire	lliure	Projecció de la pel·lícula 
Tres bodas de más, de Javier	Ruiz	
Caldera. Centre cívic Vil·la Florida. 
Muntaner, 544. A les 22.00 hores.

Fantasia	Cicle de cine dedicat al di-
rector Tim	Burton amb la projecció 
de Batman. ADa Arts. Salvador, 8. A 
les 21.00 h. Socis: 3 euros a l’any. 

CONFERÈNCIES
Cine Conferència La força de 
George Lucas: una història 
d’esperança i superació, per David	
Mingall. El Corte Inglés de Portal  
de l’Àngel. A les 19.00 hores.

Migracions	Albert	Sánchez	
Forcadell pronunciarà la xerrada 
Història de les migracions a Cata-
lunya. Centre cívic Navas. Passatge 
del doctor Torent, 1. 20.30 h. 

Música Francesc	Winterhalder	
dissertarà sobre L’evolució de la 
música simfònica al Fnac Triangle. 
Plaça de Catalunya, 4. A les 19.30 
hores. Gratuït.

JORNADES
Festival	Bach Continua el 
certamen amb un concert d’orgue  
a càrrec de Juan	de	la	Rubia 
(Catedral de Barcelona. 20.00 h. 
Gratuït) i sessió Bachmosferes,  
una trobada entre artistes i  
públic (Cercle Artístic Sant Lluc. 
Mercaders, 42. 22.00 h. Gratuït).

CaixaForum Nits de circ, una 
sessió que reuneix els treballs més 
destacats de l’Escola de Circ 
Rogelio Rivel (a partir de les 19.00 
h). A més, Paraules a la riba (del mar 
de Sorolla), una aproximació poètica 
i participativa a la mostra del pintor, a 
càrrec de Lali	Álvarez (poeta) i Ada	
Villaró (performer) (20.15 i 21.30 h). 
Ferrer i Guàrdia, 6. 

LLIBRES
Catalunya Presentació del llibre 
Guerra bruta i discurs de la por, 
d’Eugeni	Casanova, i debat Què 
passarà el 9N i què farem l’endemà?, 
amb l’autor, Quim	Torra i Salvador	
Cardús, entre altres. Born Centre 
Cultural. Comercial, 5. 19.00 hores.

MÚSICA
Parcs Actuacions a: 
3 Parc	de	la	Barceloneta. Concert 
a càrrec de la Banda	Municipal	de	
Barcelona. 20.00 h. 
3 Jardí	de	Can	Solé. Jazz amb el 
Woody’n	You	Trio. 21.00 hores.

Ateneu	Barcelonès	Recital de 
Marisa	Martins i Mac	McClure. 
Canuda, 6. 21.00 hores. 10 euros.

Història	La Cobla	Catalana	dels	
Sons	Essencials acompanyarà  
el raper Gato-el-Quinan. Museu 
d’Història de Catalunya. Plaça de  
Pau Vila, 3. 22.00 hores. 8 euros. 

L’Hospitalet	Sessió musical a càrrec 
del disc-jòquei Txarnego. Tecla Sala. 
Josep Tarradellas, 44. 20.00 h.

TEATRE
Humor Hoy estamos: experiencia vi-
tal semejante a un programa de radio, 
per la companyia Radiomán. La 
Casa Elizalde. València, 302. 22.00 h. 

Palau	Robert	Tasta! Toca! Olora!, 
espectacle d’Àurea	Millan. Passeig 
de Gràcia, 107. De 10.00 a 20.00 h. 
Reserves: tasta-toca-olora.com

Cornellà	Tot és ara i és Vinyoli, amb 
Carles	Gutiérrez i	Ignasi	Guasch. 
Castell de Cornellà. Mossèn Jacint 
Verdaguer, s/n. 20.00 h. Gratuït.

Tarragona

LLIBRES
Poemes Presentació de Diciembre y 
nos besamos, de Paula	Bozalongo. 
Llibreria La Capona. Gasòmetre, 41. 
A les 20.00 hores.

Girona

MÚSICA
Llançà Músic & Wine, amb el pianista 
Jordi	Cañón. Plaça Major. 20.00 h.

Lleida

CINE
Dones Cicle de cine de gènere amb 
la projecció d’En tierra de hombres,  
de Niki	Caro. Cafe del Teatre. Roca 
Labrador, 2. A les 20.00 hores.

C arlos Gardel va ser una cosa 
així com el Messi dels anys 
20. Es dedicava a cantar tan-

gos, no a fer gols, però la seva veu va 
crear nexes d’unió entre Barcelona i 
Buenos Aires. La seva figura és l’eix 
del festival Barcelona, Gardel, Buenos 
Aires, que va néixer el 2011 per evo-
car la figura del tanguer més cone-
gut de tots els temps, impulsar la in-
tegració cultural entre les dues ciu-
tats i promocionar les noves figures 
del tango. El festival celebra la seva 
quarta edició amb un concert, una 
milonga multitudinària i un colofó 
a càrrec de Mora Godoy al Grec.
 Dirigit per Rafael Veljanovich, 
el festival va començar dissabte, 19, 
amb un concert de Sandra Rehder, 
però encara li queden diverses ac-
tivitats. Com la que se celebra avui 
a la Sala Sandaru, on actuaran el 
bandeonista Marcelo Mercadante, 
el seu Quinteto Porteño i la cantant 
Ana Rossi (Bonaventura Muñoz, 21. 
20.00 h. 5 euros).
 Amb l’objectiu de portar el tan-
go a diversos escenaris de la ciutat, 
el programa inclou tres dies de mi-
longues en diversos espais (22.00 ho-
res. 5 euros). Demà, dijous, a la Casa 
València (Còrsega, 335). Divendres, 
a l’escola de tangos La Yumba (Calà-
bria, 89). I dissabte, al local Bellos Ai-
res (Mir Geribert, 8).
 Diumenge, la plaça Reial allotja-
rà una de les activitats més destaca-
des del festival, una milonga a cel 

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

La Barcelona tanguera

TANGO 3 ‘BARCELONA, GARDEL, BUENOS AIRES’

Aquest festival, en què participen les 18 milongues que funcionen a la ciutat, pretén 
recordar l’estreta vinculació que Carlos Gardel va mantenir amb Barcelona.

Propostes Dimecres 23.7. 2014

33 Milonga a l’aire lliure a la plaça Reial, en una edició anterior del festival.

 

obert en què s’esperen més de 100 
parelles de ballarins  i que comptarà 
amb la participació de les 18 milon-
gues (sales de ball) que funcionen 
a la ciutat i la presència especial de 
Mora Godoy (20.00 hores).
 L’acte continuarà dilluns, 28, 
amb unes classes de tango i exhibi-
ció gratuïta a El Corte Inglés de Por-
tal de l’Àngel (19.00 h) i finalitzarà 
dimarts, 29, amb un aperitiu tan-
guer als jardins del Teatre Grec a càr-
rec de Guillem Roma (20.00 h. Gratu-
ït) i l’espectacle Buenos Aires Tango, de 
la coreògrafa i ballarina Mora Godoy 
al Teatre Grec (22.00 hores. De paga-
ment). H33 Marcelo Mercadante.

Barcelona reuneix aquesta setmana 
els millors ballarins de claqué del 
món en la setena edició del festival 
Tap On, una trobada internacional 
que gira al voltant de les classes ma-
gistrals per a tots els que s’han ins-
crit a l’esdeveniment, però que tam-
bé inclou activitats dirigides als 
amants d’aquest ball.
 El programa per al públic en ge-
neral inclou unes classes d’iniciació 
gratuïtes per a aquells que vulguin 
provar de posar-se unes sabates de 
claqué per primera vegada (Escola 

TAp ON BARCELONA

Un	estiu	a	ritme	
de	claqué

Luthier Dansa. Balmes, 53. Cada dia, 
de 17.30 a 18.30 hores). I cada nit, 
fins diumenge, festes en diferents 
sales de la ciutat.
 La Nau Ivanow allotjarà avui l’es-

perada competició de cla-
qué, una batalla d’impro-
visació en què participen 
ballarins de tot el món 
(Hondures, 30. De 21.30 a 
23.30 h. 12 euros). La cita 
de demà es trasllada a la 
Sala Vivaldi, on hi haurà 
una sessió d’improvisació 
amb música en directe del 
Funky Power Trio (Llançà, 
5. De 21.30 a 0.30 h. 9 eu-
ros). La gran gala del fes-
tival, en què participa-
ran els millors artistes 

del món, es farà dissabte, 26, al Te-
atro Latino (Rambla, 27. De 21.00 a 
22.15 h. 25 euros). I diumenge, festa 
de clausura a l’escola Luthier (20.30 
h. Gratis). H
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