
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
Documental	Projecció de 
Confessions d’un banquer, de Marc	
Bauder.	Biblioteca Agustí Centelles. 
Urgell, 145. A les 19.00 hores. 

Italià	Segueix el festival de cine 
d’aquest país amb Tubiolo e la luna, 
de Marco	Bonfanti i In nostri 
ragazzi, d’Ivano	de	Matteo (19.30 
h). A més, projeccions (22.00 h) 
d’Una canzone, d’Alice	
Rohrwacher, i de Piú buio di 
mezzanotte, de Sabastiano	Riso, 
que assistirà a la projecció. Verdi 
Park. Torrijos, 49. Entrada lliure.

Texas	Projecció d’Ander, de 
Roberto	Castón,	que hi assistirà. 
Bailèn, 205. A les 20.00 hores. 

CONFERÈNCIES
Catalunya	Francesc Macià, l’home 
i el mite, per Josep	Maria	Solé	i	
Sabaté. Museu d’Història de 
Catalunya. Plaça de Pau Vila, 3. A 
les 19.00 hores. 

La	Casa	Golferichs Elisenda	
Rovira dissertarà sobre Els silencis 
mediàtics. Gran Via, 491. 19.00 h. 

La	Mina	Josep	Maria	Montferrer	
parlarà de la intervenció urbanística 
al barri de la Mina. Pati Llimona. 
Regomir, 3. 19.00 h. 

Salut	Expectatives sobre la salut: La 
complexa qüestió de la qualitat de 
vida, per Begoña	Roman. Acadè-
mia de les Ciències Mèdiques. Major 
de Can Caralleu, 1. 18.00 h. 

DEBATS
Religió	El paper de la religió a la 
societat contemporània, amb 
Albert	Sàez,	Maria	del	Mar	
Griera,	Ruth	Giordano	i	Mont-
serrat	Coll. Palau Macaya. Passeig 
de Sant Joan, 108. 19.00 hores. 

Novel·la Javier	Cercas, autor de la 
novel·la El impostor, conversa amb	
Màrius	Serra sobre aquest llibre. 
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça de 
Lesseps, 20. 19.00 h. Entrada lliure. 

EXPOSICIONS
Foto	Colectania Inauguració 
(20.00 h) de la mostra Tan lejos, tan 
cerca, sobre el documentalisme 
fotogràfic espanyol dels anys 70 
amb autors com	Koldo	Chamorro,	
Cristina	García	Rodero,	
Fernando	Herráez,	Cristóbal	
Hara,	Anna	Turbau i	Ramón	
Zabalza, que assistiran a la 
inauguració. Julián Romea, 6.

LLIBRES
Narrativa	Jordi	Coca presenta la 
seva obra El diable i l’home just. 
L’acompanyaran Jaume	Mascaró.	
Lluïsa	Julià i	Joan	Tarrida. Ateneu 
Barcelonès. Canuda, 6. 19. 30 hores. 

Novel·la Presentació de Lucía y 
Venus, de Gerardo	Vilardell. Hi 
intervindran Rosa	Sala,	Pedro	
Zarraluki	i l’autor. Llibreria Altaïr. Gran 
Via, 616. A les 19.00 hores. 

Dietari	De França a Mèxic, d’Artur	
Bladé. Hi participaran Joan	Martí	i 
Josep	M.	Vall, entre altres. IEC. 
Carme, 47. A les 19.00 hores. 

Contemporània	Hèctor	Velasco	
presenta ¡Impúdica Lola! Hi 
intervindrà, a més de l’autor, Agustí	
Vila. Fundació Vila Casas. Ausiàs 
Marc, 22. A les 19.00 hores. 

Alibrí	Aquesta llibreria acollirà la 
presentació del llibre Quadres d’una 
exposició, d’Anna	Crusafont.	
Balmes, 26. A les 19.00 hores. 

MÚSICA
Nadal	Lucía	Barea ofereix un 
concert nadalenc al centre cívic 
Sagrada Família. Provença, 480. A les 
17.30 hores. Gratuït.

Coral	Actuació del cor femení Arrels 
a la seu de Fnac L’Illa. Diagonal, 549. 
A les 19.00 hores.

L’Hospitalet	Concert de Nadal a 
càrrec dels alumnes de l’Escola 
municipal de música Centre de les 
Arts de la localitat. Teatre Joventut. 
Joventut, 4. A les 19.00 hores. 

Tarragona

LLIBRES
Narrativa	Presentació del llibre Blut 
and Boden (Sang i pàtria), de Manuel	
Molins. Llibreria La Capona. 
Gasòmetre, 41. A les 20.00 hores. 

Girona

EXPOSICIONS
La	Jonquera Mostra de fotografies 
de muntanya realitzades pel Grup 
d’Art i Treball (GAT). Can Laporta. 
Major, 2. De 18.00 a 20.00 hores. 

Lleida

CONFERÈNCIES
Tàrrega Daniel	Gabarró pronuncia 
la conferència Violències de gènere 
ocultes i normalitzades. Biblioteca 
Central Comarcal. Plaça de Sant 
Antoni, s/n. A les 20.00 hores.

E ls Zirkòlika són una cosa així 
com els Oscars del circ en ver-
sió catalana. Uns guardons 

que van néixer fa un lustre per pa-
trocinar aquest art, incentivar la cre-
ativitat de les companyies i reforçar-
ne la professionalització. Més de 30 
artistes i grups estan nominats a la 
cinquena edició d’aquests premis. 
Els guanyadors es coneixeran aques-
ta nit, durant una gran gala amb 
música en directe, actuacions i ceri-
mònia d’entrega de distincions.
 Batejada des de fa anys com la Nit 
del circ, aquesta vetllada vol ser una 
festa circense, una celebració con-
junta entre artistes i públic que con-
jugui una vintena d’espectacles de 
qualitat amb el glamur d’un esdeve-
niment d’alfombra vermella.
 Dirigit per Xavier Erra i presentat 
pel mag Odoroff, el muntatge comp-
tarà, entre altres, amb Leandre, La 
Tal, Todozancos, el Grup de Dape-
ros, Quim Girón, Circo Afilado (Joel 
Martí), Kimberley i Jillian Raluy, el 
poeta Kiku Mistu i el seu burro cata-
là Platero, Faquir Kirman i el quartet 
musical Sakapatú, que s’encarrega-
rà d’enllaçar els diversos números i 
evocarà amb originals instruments 
els sons dels animals, que seran el 
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Alfombra vermella per al circ

ARTS ESCÈNIquES 3 GALA DELS PREMIS ZIRKÒLIKA

Els guardons s’entregaran durant una vetllada festiva que inclourà números cir-
censes, música en directe i una platea de pallassos, acròbates i malabaristes.
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33 Un moment d’una actuació en la ‘Nit del circ’ del 2013, en què es van entregar els premis Zirkòlika.

33	Carpa	del	Circ	Raluy.	Moll	de	la	
Fusta.	Obertura	de	portes:	19.00	h.	
Espectacle:	20.00	h.	De	15	a	20	€	
(www.ticketea.com/nitdecirc2014).

ZIRKÒLIKA

fil conductor d’un xou que vol obrir 
un debat sobre la futura llei catala-
na que prohibirà l’ús de tota mena 
d’animals a les pistes de circ. Tam- 
bé es projectarà un vídeo que com-
memora el cinquè aniversari dels 
guardons.
 Després de gairebé dues hores 
d’actuacions, els focus baixaran a un 
pati de butaques habitat pel públic i 
per tots aquells pallassos, acròbates 
i malabaristes que busquen premi. 
Com Circ Pistolet, amb cinc nomina-
cions pels seus exercicis acrobàtics. 
Com l’equilibrista Manolo Alcánta-
ra, que opta a quatre guardons per 
Rudo. I com La Persiana, Circ Cric, 
Hotel Iocadi, La Bella Tour, Animal 
Religion i molts més.
 Aquest any, a més, els premis 
Zirkòlika, dividits en 10 categori-
es (xou de carrer, de sala, de carpa, 
número, posada en escena, música 
original, director, iniciativa, artis-
ta i companyia novella... ) sumen un 
guardó amb molt poder: el Gran Pre-
mi BBVA valorat en 14.000 euros, un 
dels més ben dotats de les arts escè-
niques de Catalunya. H 
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Botiga i galeria 
d’art circense

33	Darrere	dels	premis	Zirkòlika	
hi	ha	Zirkòlika,	una	entitat	de	difu-
sió	de	les	arts	del	circ	que	té	entre	
mans	altres	projectes.	Edita	des	
del	2004	una	revista	especialit-	
zada.	Manté	una	pàgina	web		
(www.zirkolika.com)	amb	notíci-
es	i	informació	de	festivals.	I	el	24	
d’octubre	passat	va	obrir	a	
Barcelona	una	botiga	i	galeria	
d’art,	la	Papallona	Circus	Art	
Shop.	

33	Situada	a	la	Ribera	(avinguda	
de	Francesc	Cambó,	30.	De	di-
lluns	a	divendres,	de	10.00	a	14.00	
i	de	16.00	a	20.00	h.	Dissabte,	de	
10.30	a	14.00	i	de	17.00	a	21.00	h),	
aquesta	nova	sala	combina	la	
venda	d’objectes	de	circ	(mala-
bars,	trapezis,	monocicles,	lli-
bres,	pòsters,	jocs...)	amb	l’expo-
sició	d’obres	d’art	que	tenen	en	
comú	el	circ.	En	un	futur	pròxim	
acollirà	altres	activitats,	com	la	
projecció	de	documentals,	xerra-
des,	tallers	i	presentacions.


