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Alcanar
2244  hhoorreess:: Ulldemolins
Reverter: Generalitat, 17.
Amposta
2244  hhoorreess:: Moran Sitja:
Barcelona, 123 A / 977 707701.
Cambrils
2244  hhoorreess:: Cañas-Vidal:
Consolat de Mar, 70.
Deltebre
2244  hhoorreess:: Martí Marin: Av.

Goles de l'Ebre, 217.
Gandesa
2244  hhoorreess:: Bové Vallespí: Av.
Catalunya, 35 / 977420465
(Corbera d'Ebre).
S. Carles de la Ràpita
2244  hhoorreess:: Lluís-Noe: Sant
Isidre, 187 / 977745545.
Tarragona
2244  hhoorreess:: Milian Grao:
Canyelles, 6 / 977232722.

DDiiüürrnn:: Ciutat-Molero: Urb.La
Granja, Gran Canaria, 11
(Torreforta) / 977543189.
Reus
DDiiüürrnn:: Vallverdú Maldonado,
Josep Ramon: Plç. del Castell,
7 / 977770830. 2244  hhoorreess::
Guillen-Navàs: P. Catalans,116 /
977322751.
Salou
2244  hhoorreess:: Coret Herrera:

Sinies, 3 / 977380788.
Tortosa
2244  hhoorreess:: Téllez Gallego: Pza.
Alfonso XII, 6 / 977440342.
Valls
2244  hhoorreess:: Magdalena Arnal:
Joaquina de Vedruna,4 /
977600110.
El Vendrell
2244  hhoorreess:: Bueno Andreu:
Crta.Valls, 72 / 977661656.

Farmacias de guardia >>> www.coft.org

compromís, transformació i mira-
da reflexiva. Poemes visuals, cartells,
poemes objecte, una instal·lació i un
llibre de bibliòfil fet en col·labora-
ció amb Perejaume; obres que van
dels anys setanta als primers 90. Ho-
rari: Juliol i agost de dilluns a dissab-
te de 10.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h. Diu-
menges i festius de 10.30 a 14 h. A par-
tir de setembre, no obre els dilluns.

Flix
VI Jornades de
Patrimoni Històric
08.00 H. Diversos espais
■ Al llarg de tot el mes de setembre
es desenvoluparà el programa d’ac-
tivitats que comprèn, a més de l’ex-
posició ‘A l’ombra de la xemeneia’
dedicada a la Colònia Fàbrica de
Flix, vuit conferències, tres visites
guiades i una jornada de portes
obertes. Es pot consultar el pro-
grama a l’adreça www.flix.cat

«A l’ombra de
la xemeneia»
19.00 H. Ca Don Ventura
■ Exposició dedicada a la Colònia Fà-
brica de Flix. Emmarcada en les ac-
tivitats que es porten a terme en les
VI Jornades de Patrimoni Històric.
Horari de dilluns a dissabte de 19.00
a 21.00 hores i diumenges de 12.00
a 14.00 hores.

Freginals
«Qui són, qui som?
Freginals en blanc i
negre»
09.00 H. Ajuntament de 
Freginals
■ Exposició amb 50 imatges selec-
cionades que cobreixen un període
cronològic que va des de la dècada
de 1890 fins a la de 1950 i mostren
grups de gent del poble de diverses
edats i en diversos contextos. De di-
lluns a divendres de 9 a 14 hores.

La Galera
Cànters decorats amb
pigments naturals
09.30 H. Museu Terracota 
(baixos de l’Ajuntament de 
la Galera)
■ El Museu Terracota compleix 10
anys de la seva existència i per com-
memorar-ho l’espai dedicat a expo-
sicions temporals acollirà una expo-
sició on el lloc preeminent l’ocupa
la terrissa de la Galera, els cànters,
esvelts, majestuosos i imponents,
una de les peces més emblemàtiques
i representatives de la terrissa de la
Galera. L’horari  és dimecres a diven-
dres de 9.30 a 13.30 h; dissabtes, diu-
menges i festius de 12 a 14 h.

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 (Madrid
1930 - Salou 2008), una persona
emprenedora, un empresari de Sa-
lou, fundador de la societat Estruc-
turas Ferru S.A. i amant de l’art.  Ell
fou qui impulsà la creació d’un pre-
mi de pintura d’alt nivell i caràcter
bianual. Totes les obres selecciona-
des, juntament amb les obres pre-
miades es podran veure des del 26
de juliol al 5 de setembre de 2014. Ho-
rari: de dilluns a dissabte de 18.00
a 21.00 hores.

Torredembarra
«Blau»
17.00 H. Sala Lluís d’Icart 
de l’Ajuntament 
■ Exposició de Tito Figueras, un
dels pintors més emblemàtics de Ta-
rragona. Va estudiar pintura i dibuix
de jove en aquesta ciutat, a l’esco-
la taller de la Diputació. Ha realitzat
exposicions a les ciutats més impor-
tants d’Europa i ha guanyat diver-
sos premis de pintura jove i ràpida. 

Y MAÑANA >>>
Tarragona

Corrupció política
18.00 H. La Cantonada
■ Tertúlies filosòfiques al vol-
tant de la corrupció política ge-
neralitzada.

«El pilar caminant»
20.00 H. Ajuntament de 
Tarragona 
■ Presentació del llibre de Joan
Boronat Barrera. Intervindran Jo-
sep Fèlix Ballesteros (alcalde de
Tarragona), Ana Santos (direc-
tora de Silva Editorial) i els qua-
tre caps de colla tarragonins:
Roger Peiró (Xiquets de Tarrago-
na), Carles Ribas (Colla Jove Xi-
quets de Tarragona), Isaac Herre-
ra (Xiquets del Serrallo) i Jordi
Gaya (Colla Castellera de Sant Pe-
re i Sant Pau).

Reus

Festa de l’Esport 2014
20.30 H. Pavelló Olímpic
■ Festa de l’esport local i acte de
lliurament dels Premis Esport i
Ciutat 2014, destinats a reco-
nèixer les persones que desen-
volupen o han desenvolupat la se-
va activitat amb la permanèn-

cia en entitats esportives de
Reus i, especialment a l’exel·lèn-
cia esportiva en esportistes d’alt
nivell i de nous valors.

«La dignidad de
los nadies»
19.00 H. Ateneu Llibertari
■ Cine-fòrum al voltant d’un re-
cull de històries i testimonis de
la resistència social dels argen-
tins davant l’atur i la fam als anys
90. Entrada gratuïta.

Calafell

Sopar Medieval
21.30 H. plaça de Catalunya
■ Porta la teca de casa, vesteix-
te de medieval i vine a sopar a la
plaça amb espectacles de mala-
bars, de foc, màgia, música, el bu-
fó reial, el geperut i moltes altres
sorpreses.

Tortosa

Tu també pots!
10.00 H. Biblioteca Marcel·lí
Domingo
■ Taller de Facebook, Twitter,
Gmail... i molt més! Horari de
10 a 11.30 h. Inscripcions gratuï-
tes a la biblioteca.

◆Emmarcat en la Festa Major de
Cambrils, avui hi haurà un espec-
tacle itinerant pels carres del nu-
cli antic amb inici a la plaça de la Vi-
la. Hi haurà tres parades: a la plaça
de la Vila, a la plaça de l’Església de
Santa Maria i al passeig Albert.
Dos elegants ciclistes conduei-
xen un tàndem que empeny un
pianoman que va tocant animades
melodies. Quan l’artilugi fa una
parada, el piano es transforma en
un teatret de titelles. Les accions,
sense paraules i acompanyades
per la música del pianista, rememo-
ren el cine mut i els primers dibuixos
animats. La comicitat de les
petites escenes i el seu
ritme trepidant con-
formen un espectac-
le àgil i divertit. Bigo-
lis Teatre és una com-
panyia de teatre de
carrer, titelles i arte-
factes.

Espectacle ‘ Pet & Pat’, a Cambrils

Imatge de l’espectacle ‘Pet & Pat’ de la companyia Bigolis Teatre. FOTO: DT

Torredembarra

Festa Major
12.00 H. Plaça del Castell
Vigília de Festa que arrenca amb
la crida pública, tritlleig de cam-
panes i esclat dels dotze morte-
rets. En acabar hi haurà cercavi-
la del Seguici Popular Infantil. Con-
tinuarà la festa amb la cercavila
de vigília, el Ball Parlat del Ball de
Gitanes i el concert amb l’Or-
questra Maravella i la Girasol.

Cambrils
19.00 H

Carrers del
barri antic

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


