
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
La	Casa	Amèrica Mostra de 
Curtmetratges per la Identitat, avui 
El llegat de la Maternitat d’Elna, de 
Toni	Espinosa	i Assumpta	
Montellà. Còrsega, 299. 19.00 
hores. Gratuït. 

Lux	Projecció d’Ida, de Pawel	
Pawlikowski,	una de les tres 
pel·lícules finalistes del Premi Lux del 
Parlament Europeu. Filmoteca. de 
Catalunya. Plaça de Salvador Seguí, 
1. 20.00 hores. Gratuït.

CONFERÈNCIES
Història Sebastià	Sardiné	
disserta sobre Ramon de Vilana-
Perles i Camarasa. Ateneu 
Barcelonès. Canuda, 6. 19.30 h.

Fotografia	Lluís	Permanyer 
parlarà sobre el tema Fotografia a 
l’Eixample del 1900. La Casa 
Elizalde. València, 302. 19.00 hores. 

Modernisme Modernisme versus 
Noucentisme? La formació del 
moviment noucentista, amb Jordi	
Malé.	Biblioteca Clarà. Doctor 
Carulla, 22. A les 18.00 hores.

IeMed Ahmet	Içduygu	pronuncia 
la conferència Estudiar la migració 
de trànsit irregular: una qüestió de 
ciència.	Girona, 20. A les 18.30 
hores. Gratuït. 

DEBATS
La	Casa	de	la	Paraula Taula 
rodona El narcisisme, 100 anys 
després, amb Pilar	Gómez	i Anna	
Pagés. Rosselló, 154. 20.30 hores. 

Crisi Els efectes de la crisi: més 
solidaritat o més marginació?, amb 
Ismael	Blanco	i	Teresa	Crespo,	
entre altres. Palau Macaya. Passeig 
de Sant Joan, 108. 18.30 hores.

Empresa La resolució de conflictes 
en clau femenina a l’empresa i a la 
societat, amb Meritxell	Bosch	i 
Marta	Méndez.	Cambra de 
Comerç. Diagonal, 452. 17.30 h. 

Palau	Robert Col·loqui Eugeni 
Xammar: herència periodística, amb 
Plàcid	Garcia	Planas,	Anna	
Ballbona	i Joan	Safont, entre 
altres. Passeig de Gràcia, 108. A les 
19.00 hores. 

EXPOSICIONS
MEAM Inauguració (19.30 hores) 
de l’exposició Un passeig per l’obra 
de Josep Llimona.150 anys. Barra 
de Ferro, 5. Entrada: 9 euros. 

JORNADES
Europa Actes pel 25è aniversari de la 
caiguda del Mur de Berlín: El cas de 
Letònia i els Bàltics, amb Martí	
Anglada i Otto	Ozols	(16.30 h), i	El 
cas de Romania, amb Petre	Roman	
(17.45 h). El Born Centre Cultural. 
Plaça Comercial, 12.

Immigració Veus literàries sobre la 
immigració, amb Najat	El	Hachmi i 
Matthew	Tree amb motiu de la 
presentació del llibre Catalunya al 
mirall de la immigració, demografia i 
identitat nacional, d’Andreu	
Domingo. Museu d’Història de Cata-
lunya. Plaça de Pau Vila, 3. 19.00 h. 

Avortament Acte solidari amb les 
dones que defensen el dret a l’avorta-
ment legal, segur i accessible a l’Amè-
rica Central. Amb Montserrat	Cer-
vera	i Lolita	Chávez.	Llibreria Pròleg. 
Sant Pere més Alt, 46. 19.00 h. 

LLIBRES
Barcelona La Barcelona d’entre-
guerres, 1914-1936, de Daniel	
Venteo. Biblioteca Poblenou. Joncar, 
35. A les 19.00 hores. 

Nicaragua El sueño que fue. La 
alfabetización en Nicaragua, 
d’Orlando	Pineda i Sebas	Parra. 
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça 
Lesseps, 20. 19.00 hores.

Narrativa El senyal de la pèrdua, de 
Maria	Mercè	Marçal. Llibreria 
Jaimes. València, 318. 19.00 hores. 

MÚSICA
Fnac	Arenas Actuació de Café	
Quijano .Gran Via, 373. 19.00 hores. 

Tarragona

EXPOSICIONS
El	Vendrell El Museu Deu acull 
l’exposició Neandertals a Catalunya. 
Plaça Nova, 6. De 10.00 a 14.00 i de 
17.00 a 19.00 hores. 

Girona

DEBATS
Vivenda Què podem fer per aturar 
l’emergència habitacional?, amb 
Núria	Vilanova	i Sergio	Navarro.	
Local d’Escudella Solidària. Passeig 
d’Olot, 68. 19.00 hores. 

Lleida

CINE
Guissona Projecció de L’endemà i 
debat amb la directora, Isona	
Passola. Centre Catòlic. 19.30 h.

N eix amb la voluntat de con-
vertir-se en una festa del lli-
bre, una mena de Sant Jordi 

en miniatura per animar la gent a re-
galar llibres firmats i dedicats pels  
autors. És el primer Mercat de Nadal 
del Llibre, se celebra aquesta tarda a 
l’antiga fàbrica Damm i reuneix 
prop de 40 escriptors que participa-
ran en una quinzena de conferènci-
es, col·loquis i tallers literaris. L’ac-
cés és gratuït però amb condicions: 
s’ha de fer una reserva obligatòria 
en una web (www.tresc.cat). Com 
més aviat millor, perquè l’afora-
ment és limitat.
 Aquest nou mercat literari és una 
iniciativa del club de cultura Tresc 
i de la cooperativa Abacus, encara 
que és obert a tothom, en siguin so-
cis o no, sempre que reservin plaça 
a l’esmentada pàgina web. La idea 
sorgeix d’una evidència: Nadal és 
el segon moment de l’any, després 
de Sant Jordi, en què es venen més 
llibres i, malgrat això, en aquesta 
època no hi ha activitats que posin 
el focus en la literatura. El nou acte 
intenta omplir aquest buit amb la 
presència de prop de 40 autors, més 
de 30 editorials, quatre parades de 
venda de llibres i un programa de 15 
activitats.
 Alguns dels autors confirmats són 
Jordi Bianciotto i Ramon Gener, que 

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Llibres per al Pare Noel

FIRES 3 MERCAT NADALENC DE LITERATURA

Prop de 40 escriptors se citen avui en el primer Mercat de Nadal del Llibre,
una nova iniciativa que pretén animar la gent a regalar literatura per Nadal.

Propostes Dimecres 3.12. 2014

33 De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Eduardo Mendoza, Care Santos, 
Martí Gironell i Lorenzo Silva.

33	Antiga	Fàbrica	Estrella	Damm.	
Rosselló,	515.	De	18.00	a	22.30	hores.	
Gratuït.	Reserva	prèvia	obligatòria	a	
la	web:	www.tresc.cat

re Santos, Empar Moliner, Antoni 
Vives, Joan Margarit, Josef Ajram, 
Blanca Busquets, Raül Romeva i 
Maria Barbal, entre altres. H

participaran en el col·loqui Òpera vs 
Rock: trencant tòpics (19.00 h); Martí 
Gironell, Enric Calpena, Antoni Tor-
tajada i Víctor Amela, que traçaran 
Un viatge al passat a través dels llibres 
(19.30 h), i Eduardo Mendoza i Javier 
Pérez de Andújar, protagonistes del 
debat Senyors de Barcelona (20.15 h). 
També hi seran Lorenzo Silva, Ca-

L’ONU va proclamar el 3 de desem-
bre dia internacional de les persones 
amb discapacitat. Era l’any 1992 i 
l’objectiu era reclamar igualtat 
d’oportunitats, i integració laboral i 
social. L’esperit reivindicatiu encara 
hi és, però l’efemèride d’aquest 2014 
se celebra per proclamar les capaci-
tats dels discapacitats, per pregonar-
ne el talent. És el que pretén la com-
panyia de teatre Femarec amb l’es-
trena, avui, del seu nou muntatge, 
Punt i seguit.
 Femarec és un grup ja veterà. Es 
va crear fa 18 anys com a taller per 
ajudar a la integració de persones 
amb discapacitats psíquiques o tras-

DIA MUNDIAL

Discapacitats	
molt	capaços

torns mentals. Va evolucionar, va 
créixer, es va enriquir i des d’alesho-
res ha representat gairebé una vinte-
na d’espectacles i ha obtingut molts 
premis, sempre sota la batuta de Glo-
ria Rognoni.
 L’obra que estrenen avui al Casi-

no de l’Aliança del Poblenou (Ram-
bla del Poblenou, 42. 21.00 h. 5 eu-
ros) és, com totes les seves, una peça 
de creació pròpia que busca trencar 
estigmes i fer reflexionar sobre la vi-
da, la mort i l’acceptació, o no, de la 
fatalitat. H
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