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Alcanar
2244  hhoorreess:: Roca Biosca:
Trafalgar, 44 / 977737110.
Amposta
2244  hhoorreess:: Moran Sitja:
Barcelona, 123 A / 977 707701.
Cambrils
2244  hhoorreess:: Besora Mallafre:
Consolat de Mar, 60.
Deltebre
2244  hhoorreess:: Ferreres Gimeno:

Av. de Catalunya, 2 /
977489918.
Gandesa
2244  hhoorreess:: Galcerà Adell:
Caseres, 3 / 977428200 (Bot).
S. Carles de la Ràpita
2244  hhoorreess:: Borrut Valles:
Constància, 6 / 977740160.
Tarragona
DDiiüürrnn:: Garcia-Plana: Sant
Benildo,10 (Torreforta) /

977549790. 2244  hhoorreess:: Pinilla
Andreu: Francesc Bastos, 1 bis
/ 977221560.
Reus
2244  hhoorreess:: Guillen-Navàs: P.
Catalans,116 / 977322751.
DDiiüürrnn:: Bello Piguem: Passeig
Prim, 32 / 977313289.
Salou
2244  hhoorreess:: Montserrat Tarrada:
Carles Buigas, 14 / 977381363.

Tortosa
2244  hhoorreess:: Franch Franch:
Rambla Catalunya, 47 /
977501345.
Valls
2244  hhoorreess:: Climent Pons:
Anselm Clavé, 35 / 977600763.
El Vendrell
2244  hhoorreess:: Lopez Alfonso:
Benvingut Socias,  60 /
977660333.

Farmacias de guardia >>> www.coft.org

Mas de
Barberans
Fibres Campus
10.30 H. Museu de la Pauma
■ Campus de Cultura Popular orga-
nitzat pel Museu de la Pauma 
del Mas de Barberans, amb cinc
dies de tallers, xerrades i documen-
tals al voltant de les fibres vege-
tals. www.cdrmuseudelapauma.cat

Móra
la Nova
Festa Major
10.30 H. Diversos espais
■ El municipi de Móra la Nova cele-
bra la seva festa major del 25 de ju-
liol al 4 d’agost. Programa complet
a l’adreça www.moralanova.cat.

Salou
Premi Salou de
Recerca Pictòrica 
18.00 H. Torre Vella
■ El Premi Salou de Recerca Pictò-
rica té el seu origen en la iniciativa

de José Luis Rubio Sáez, fundador
de la societat Estructuras Ferru S.
A. i amant de l’art. Totes les obres se-
leccionades, juntament amb les
obres premiades es podran veure
de dilluns a dissabte de 18 a 21 h. 

Kooza
18.30 H. Port Aventura
■ Espectacle del Cirque du Soleil que
es podrà veure a Port Aventura fins
al 30 d’agost. Un espectacle que
torna als origens del circ amb actua-
cions acrobàtiques i l’art dels pallas-
sos. Actuacions tots els dies excep-
te diumenge. Horaris: dimarts, di-
mecres, dijous i dissabte a les 18.30
i a les 22 hores. Dilluns i divendres
a les 21.30 hores.

Manuel Trasobares
23.00 H. Cafè del Far. 
C/Cala Crancs, 2 (Cap Salou) 
■ Ja no cal ni presentar-lo. El Mano-
lo ens dóna sovint tota la seva vita-
litat en forma de música i humor. Si
no el coneixes, vine a veure’l!  

Tortosa
«Elogi de la
transparència»
08.00 H. Campus Terres
de l’Ebre
■ Exposició d’Albert Macaya, artis-
ta visual i professor d’Art a la URV. 

Vandellòs i
l’Hospitalet
Cabaret Elegance
19.30 H. Plaça Berenguer
d’Entença
■ Espectacle a càrrec de la Compan-
yia Elegants

El Vendrell
«PortaitslnBlack»
19.30 H. Sala del Portal 
del Pardo
■ Exposició de fotografies de Jöel
Ventura. L’exposició es podrà visi-
tar a la sala vendrellenca fins al di-
sabte 23 d’agost amb el següent
horari: de dilluns a divendres, de 18
h a 20.30 h, dissabtes d’11 h a 13 h i
de 18 h a 20.30 h. 

Vila-seca
Romanorum Vita 
11.00 H. Passeig Pau Casals 
■ Es tracta d’una mostra itinerant
que convidarà els visitants a mirar,
olorar, escoltar i, en definitiva, a
viure durant unes hores tal com ho
feien els romans.

Y MAÑANA >>>
Tarragona

Clandestinas 
19.00 H. Auditori
Antiga Audiència 
■ Documental, dirigit per An-
drea Aguilar i Ezequiel Altamira-
no, que aborda la problemàtica
que viuen les dones quan es
veuen determinades a decidir
sobre el seu cos en un context de
clandestinitat. Hi haurà un col·lo-
qui posterior a la projecció. Gra-
tuït.

«Totes les cançons 
parlen de tu»
20.00 H. Llibreria de
la Rambla 
■ Presentació del llibre de Xavi
Sarrià, escriptor i membre d’O-
brint Pas.

«Colegas en el bosque»
22.00 H. Parc del Francolí
■ Cinema a la fresca. Entrada
gratuïta.

Reus

Trip-tic
20.30H. Jardí de la Casa Rull
■ Muntatge teatral creat a par-
tir de l’adaptació de textos de tres

autors: el còmic bavarès Karl
Valentin; el català Pere Calders,
sempre càustic, irónic; i el pró-
lific dramaturg francès Guy
Foissy. A càrrec de la companyia
El Trole, Reus-Tarragona i vice-
versa. Entrada lliure.

«La Lego pel·lícula»
22.30 H. La Palma
■ Projecció del film codirigit per
Philip Lord i Chris Miller. Entra-
da lliure.

Cambrils

Pau Piqué
22.00 H. Castell
de Vilafortuny
■ Pau Piqué va ser finalista del pro-
grama de Tele 5 «La Voz» 2012.
En el 40 aniversari del Festival de
Cambrils d’aquest any Pau Pi-
qué estrena en exclusiva alguns
temes del que serà el seu nou disc.
Preu: 20 €.

Vila-seca

5è Vila-seca a Tope
22.00 H. Parc de la Riera 
■ La nit del rock amb l’actuació
estel·lar de Mojinos Escocios i Ke-
pank Kepunk, teloners.

◆Avui té lloc la inauguració de la
dotzena edició del Pleniluni: Nits
de Circ. Aquesta es tracta d’una
mostra de circ que va néixer com
a festa de la lluna plena del muni-
cipi, ja que sempre coincideix amb
la fase lunar. Pretén animar la ca-
nalla i fer que passi els tres mi-
llors dies possibles, ja que co-
mença avui i s’allarga fins a l’1
d’agost. Al llarg d’aquests tres dies
es duran a terme activitats en fa-
mília que no et pots perdre ja que
seran les més desitjades pels pe-
tits de la casa: espectacles d’inau-
guració, de música, de circ, i fins i
tot, a la nit final, actuacions
de ‘clowns’ acompanya-
des d’acròbates i de
música. Si desitgeu
consultar el progra-
ma complet, podeu
entrar a la pàgina
web www.turismeto-
rredembarra.cat

XII Pleniluni, nits de circ a Torredembarra

Actuació de màgia, de la qual van gaudir els més petits en una edició anterior. FOTO: TXEMA MORERA/DT

Tarragona

Cinemaalafresca
22.00 H. Espai Jove
la Palmera
Aquesta nit ens espera ‘4 luni,
3 saptamini si 2 zile’. Basada en
Romania als 80, parla sobre
una jove que es queda embaras-
sada i que decideix avortar, re-
flexant el control de la femini-
tat en una atmosfera opriment.
Entrada lliure.

Torredem-
barra
19.30 H

Diversos espais
Gratuït

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


