
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
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Rodalies	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
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
Dones	Projecció del documental 
475 Break the silence, de	Hind	
Bensari, sobre violacions i 
matrimonis forçats al Marroc. Amb 
la directora i l’advocada Montserrat	
Fernández	Garrido. CCCB. 
Montalegre, 5. 19.00 h. Gratuït.

CONFERÈNCIES
Viatges Manel	Pomarol	parla 
sobre Com fer viatges econòmics i 
alternatius. Biblioteca Can Rosés. 
Deu i Mata, 57. A les 19.00 hores.

Nou	Barris La parada dels 
monstres: fenòmens de fira a la 
Barcelona del XIX-XX, per	Enric	
March. Biblioteca Nou Barris. Plaça 
Major, 2. A les 19.00 hores.

Metro	Tecnologia del metro, per 
Agustín	del	Castillo. Biblioteca 
Jaume Fuster. Plaça de Lesseps, 
22. 17.30 hores.

Flamenc	Xerrada de Marcos	
Escánez sobre Els cantes del 
Levante i el paper d’Almeria en la 
seva constitució. Centre Sandaru. 
Buenaventura Muñoz, 21. A les 
20.00 hores. Gratuït.

Fotografia Fotografiant els taurons, 
sobre fotografia submarina, amb	
Pedro	López	Alegret	i	Josep	M.	
Bernadas. Llibreria Altaïr. Gran Via, 
616. 19.00 hores.

Medi	ambient	Alterem el medi, 
però quin preu en pagarem?, amb 
Manel	Esteller,	Carme	Borrell	i 
Jordi	Sunyer. Palau Macaya. 
Passeig de Sant Joan, 108. 19.00 h. 

Sant	Boi	La parla del Baix Llobre-
gat, amb Àngels	Massip	i Joana	
Llordella. Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. Estelí, 
10. A les 18.00 hores. 

EXPOSICIONS
Dibuixos	Inauguració (19.30 h) de 
l’exposició Snacks, de Leonard	
Beard. Walrus Gallery. Bailèn, 117.

Marítim	Inauguració (19.00 hores) 
de l’exposició Càmeres submarines, 
el repte de fotografiar sota l’aigua. 
Drassanes, s/n.

JORNADES
Sebastião	Salgado El fotògraf 
brasiler protagonitza dos actes a: 
3CaixaForum. Presenta l’exposició 
Gènesi i pronuncia una conferència. 
Francec Ferrer i Guàrdia, 6. A les 
19.00 hores.  

3Fnac	El	Triangle. Presenta i firma 
exemplars del seu llibre de memòries 
De mi tierra a la Tierra. Plaça de 
Catalunya, 4. 21.00 hores.

Homenatge	Artistes com Àngel	
Jové,	Sílvia	Gubern,	Evru	i Antoni	
Llena presenten obres i instal·lacions 
per rendir homenatge a Alexandre	
Cirici, un dels fundadors de l’escola 
Eina. Passeig de Santa Eulàlia, 25. A 
les 12.00 hores.

José	Martí	Jornada dedicada al 
lluitador cubà amb debat de Mario	
Alberto	Nájera i Héctor	
Hernández, entre d’altres (UPF. 
Ramon Trias Fargas, 25. 13.00 h), i 
presentació de la Fundació d’Ajuda i 
Promoció de les Cultures Indígenes 
(Palau Moja. Portaferrissa, 1. 19.00 h).

Guerra	civil	Projecció del 
documental La huella de los abuelos, 
de	Xosé	Abad, i debat sobre la 
guerra civil i el franquisme amb el 
director, Javier	Tébar,	Anna	Rovira i 
Enric	Pubill. Museu d’Història de la 
Ciutat. Pl. del Rei, s/n. A les 19.00 h.

LLIBRES
En	su	Tinta Aquesta llibreria 
(Badosa, 17) presenta dos llibres: 
Caminant enmig de somnis, 
d’Eduard	Vilà,	i El diari d’en Leo, de 
Cristina	Benítez. 20.00 hores.

Fnac	Presentació (19.30 hores) del 
llibre Portes giratòries, de Llorenç	
Aviñó. Hi assistiran l’autor i Matthew	
Tree. L’Illa. Diagonal, 549. 19.30 h.

Esport	Josep-Lluís	Vilaseca	
presenta el seu llibre Que consti en 
acta. Palau de Pedralbes. Diagonal, 
686. A les 19.15 hores.

Tarragona

CINE
Valls Presentació del documental 
Nosaltres, els Xiquets de Valls, de 
Carles	Cubost. Cinemes JCA. 
Antoni Maria Claret, 8. 19.30 hores. 

Girona

CONFERÈNCIES
Astrofísica	De les trajectòries dels 
asteroides a la predicció meteoro-
lògica, per Jaume	Soler. Casa de 
Cultura. Plaça Hospital, 6. 20.00 h.

Lleida

LLIBRES
Mollerussa Presentació del llibre La 
sergent Anna Grimm, de Montse	
Sanjuan. Biblioteca comarcal Jaume 
Vila. Ferran Puig, 15. 20.30 hores.

T orna l’Escena Poblenou, para-
digma del festival que resis-
teix els envits de la crisi. Em-

prèn avui la 13a edició amb una vin-
tena de propostes innovadores i 
ar t i s tes  consagrats ,  tant  de 
Catalunya com de la resta d’Europa. 
Amb la mateixa vocació de sempre: 
acostar el públic a les manifestaci-
ons artístiques actuals i donar su-
port als creadors. I amb una progra-
mació multidisciplinària repartida 
per sales i carrers del barri.
 Dirigit, un any més, per Ada Vi-
laró, la trobada s’ha consolidat com 
un aparador de les arts escèniques 
més arriscades dins de l’escena con-
temporània i reitera la seva aposta 
per les noves dramatúrgies, el circ i 
les arts en moviment amb propostes 
de teatre de gest, dansa, humor, art 
sonor, música, teatre d’objectes, per-
formances i instal·lacions. En el car-
tell destaquen tres coproduccions 
amb la col·laboració de l’Antic Tea-
tre, la Central del Circ, el Graner i 
Fira Tàrrega, i dos espectacles con-
sagrats: els del Circus Klezmer (diu-
menge) i la ballarina clown Claire Du-
creaux (dissabte).
 El festival inicia el seu camí amb 

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Poblenou surt a escena

FESTIvAL 3 ARTS ESCÈNIQUES

Aquesta trobada de creació contemporània tindrà lloc des d’avui i fins diumenge. 
Circ, teatre, dansa, humor i ‘performances’ envairan carrers i sales del barri.
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TRES	ESCENES	3 A 
l’esquerra, imatge del 
teatre d’humor ‘Pájaru’, 
que Pere Hosta oferirà 
demà al Centre. A  
dalt, un moment de 
l’espectacle que Circus 
Klezmer presentarà 
diumenge, també al 
Centre. I al costat 
d’aquestes línies, 
l’‘embrionària’  
Sophie Kasse.

33	Vegeu	la	programació	a	la	web:	
www.escenapoblenou.com/blog/

ESCENA POBLENOU

una novetat, el projecte Embrions, 
que neix com a punt de trobada en-
tre artistes i programadors i presen-
ta sis projectes artístics en fase em-
brionària, sis degustacions de 15 
minuts cada una de sis espectacles 
(d’Alina Stockinger, Sophie Kasse, 
Patricia Palomares, Quim Bigas, I-
Roup i el duo Eva Yufra i Karen Mo-
ra), que busquen suports per poder 
estrenar-se el 2015.
 Aquesta mena de tast artístic obre 
avui el festival (Can Felipa. Pallars, 
277. 20.00 hores. Gratuït), que de-
mà tindrà dos escenaris. Un cop més 
Can Felipa, on Hotel Iocandi presen-
tarà el seu espectacle de circ Esquer-
des (19.00 h. Gratuït), i on Jaime Re-
foyo, Oscar de la Paz i Miguel Marín 
oferiran la seva acció teatral La línea 
del pensamiento (21.00 h. 6 euros). I 
El Centre, que allotjarà Pájaru, un 
xou d’humor de Pere Hosta (Puja-
des, 176. 22.30 h. 6 euros).
 El cap de setmana concentra el 
gruix del programa, amb 15 espec-
tacles gratuïts o de pagament (entre 
4 i 8 euros) a mitja dotzena de llocs, 
com Niu, Mil Mirades, El Otto, el Ca-
sino i la rambla del Poblenou. H
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El teatre del COS 
conquista els 
carrers de Reus
33	Cada	tardor,	des	de	ja	fa	17	
anys,	teatres,	sales	i	carrers	de	
Reus	acullen	el	COS,	el	festival	in-
ternacional	de	moviment	i	teatre	
gestual,	una	trobada	que	té	com	
a	protagonista	indiscutible	el	te-
atre	físic	en	totes	les	seves	moda-
litats.	El	programa	d’aquesta	no-
va	edició,	que	comença	avui	i	
s’allargarà	fins	diumenge,	com-
bina	la	tradició	popular	i	la	nova	
creació,	amb	16	espectacles	de	
diverses	procedències	i	la	pre-
sència	destacada	del	Teatre	du	
Mouvement,	que	obrirà	la	cita	
avui,	al	Teatre	Fortuny	(plaça	de	
Prim,	4.	21.00	h.	10	euros),	i	la	ba-
llarina	Claire	Ducreux,	que	tanca-
rà	la	cita,	diumenge,	a	l’IES	Baix	
Camp	(Jacint	Barrau,	1.	20.00	h.	5	
euros).	El	menú	inclou	joves	cre-
adors	com	Bàcum	i	Mai	Rojas,	i	
creadors	catalans	com	La	Gata	
Borda,	la	Cia	de	la	Rosa,	Butai	i	
Pere	Hosta.


