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Arriba la tercera edició de la Mos-
tra de Dansa Contemporània In 
Situ. Els dies 18, 19 i 20 de de-
sembre, al claustre de Santa Mò-
nica (Rambla, 7), es podrà disfru-
tar d’una selecció de sis peces 
d’autors independents i emer-
gents. El festival compagina ac-
tuacions i debats entre especta-
dors i artistes. Més informació, 
a la pàgina web del certamen 
www.mostrainsitu.com.

Comença 
la Mostra de 
Dansa In Situ

CIUTAT VELLA

El nou Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) Bordeta-Magòria (carrer 
del Corral, s/n) ha obert les por-
tes després de 17 anys de reivin-
dicació veïnal. Uns 32.000 veïns 
de la Bordeta, Sants i Hostafrancs 
rebran atenció sanitària, encara 
que l’equipament no disposa de 
servei d’urgències. Gestionat per 
l’ICS, l’ambulatori funciona 8 a 
20 hores.

El nou CAP
de la Bordeta 
obre les portes

SAnTS-MonTjUïC

El centre comercial Pedralbes 
Centre (Diagonal, 609) organitza 
la Tercera Patinada Solidària. El 
29 de desembre, d’11 a 21 hores, 
tota la recaptació de la pista de 
gel es destinarà a les oenagés Fun-
dació Somiar Despert, Somriures 
de Bombai i Fundació Pere Tarrés. 
L’entrada val 8 euros (4 d’11.00 a 
12 .00 i de 14 .00 a 16 .00 hores).

jornada de 
patinatge sobre 
gel solidari

LES CorTS

Tellechea, empresari basc que va 
decidir muntar amb la seva famí-
lia el tablao. L’èxit de la companyia 
ha estat tan gran que fins i tot ha 
rebut propostes des de Corea del 
Sud, la Xina i Dubai. Precisament, 
els asiàtics formen part del públic 
més nombrós que freqüenta el Pa-
lacio, com Seonju Kim, jove corea-
na que va venir a passar uns dies a 
Barcelona amb el seu nòvio i que 
es va quedar sorpresa amb l’espec-
tacle: «¡M’ha encantat! Havia sen-
tit parlar del flamenc i vaig buscar 
per internet un local per veure’l en 
directe». H

Una estreta porta als baixos d’un 
edifici de vivendes del més selec-
te Eixample, al carrer de Balmes, 
139, a prop de la Diagonal, amaga 
un tablao flamenc que cada dia vi-
siten més de 200 persones àvides 
de palmes, cante i taloneig. Lluny 
d’un entorn més turístic com el 
de la Rambla, on s’ubica un altre 
local dedicat a aquest art tan an-
dalús, el Palacio del Flamenco fa 
nou anys que mostra el seu talent 
a turistes i locals. 
 La sòbria i discreta entrada del 
local que abans ocupava una sala 
de convencions no té res a veure 
amb l’amfiteatre que s’amaga al 
seu interior, presidit per un am-
pli escenari davant del qual se si-
tuen coquetes taules i cadires en  
què els visitants es poden pren-
dre una copa mentre contemplen 
l’espectacle (33 euros sense copa 
i 40 si s’hi inclou) o bé assaborei-
xen el sopar que del local (amb un 
preu que, amb espectacle, oscil·la 
entre els 56 i els 290 euros).
 La il·luminació és un altre dels 
plats forts del Palacio del Flamen-
co, que té a lesparets acolorides 
imatges d’objectes i motius rela-
cionats amb el flamenc que ressal-
ten en la foscor i donen al local un 
ambient molt genuí. 
 Els assistents poden anar-hi 
a qualsevol dels tres horaris que 
ofereix el local cada dia (19.15, 
20.30 i 22.40) a disfrutar del ball 
de Macarena; el talent de Pepe Flo-
res, que a més de ser un gran baila-
or va ser el guanyador de Gran Her-
mano 12+1, o la mestria d’Antonio, 
conegut com El Toleo, el més vete-
rà d’un grup d’artistes d’entre 22 
i 59 anys. «Durant anys vaig estar 
vivint a cavall entre el Japó i Es-

panya, i gairebé des que es va po-
sar en marxa el Palacio del Flamen-
co que en formo part. Aquí tots som 
una família», explica el bailaor.

Interès asiàtic

Antonio, Macarena, Pepe i la resta 
d’artistes formen part d’una com-
panyia que porta el mateix nom 
del local per al qual es va crear. «Els 
membres del Palacio del Flamenco 
són persones reconegudes del fla-
menc de Barcelona a les quals hem 
acoblat i formen part del grup», de-
talla el director del local, Aingeru 
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33 Espectacle amb sopar o copa 8 Actuació al Palacio del Flamenco, dilluns passat.

ADRIANA DOMÍNGUEZ

Un empresari  
basc va decidir 
muntar la sala 
en un local per
a convencions

El ‘tablao’ de l’Eixample
Una sala mig amagada a Balmes, 139 ofereix tres espectacles diaris de flamenc des de fa  
nou anys H La companyia, amb artistes de 22 a 59 anys, rep invitacions de la Xina i Dubai
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Motor

ALTRES OFERTES

COTXES COMPRES

COTXES VENDES

URGE COMPRAR Turismos, furgonetas, monovo-
lúmenes, 4 x 4 y motocicletas. Paso a domicilio.
Contado máximo 9 608 495 790

URGE COMPRAR Turismos y 4 x 4.
Pago al contado. 9 670 210 727

COMPRAMOS EN EFECTIVO coches, todo terrenos,
deportivos, furgos, motos y scotters. Dinero en 1
hora con garantía de su vehículo moto, quad, etc.
Bruc, 160 9 93 457 84 86 -670 539 999. www.di-
neroxcoche.com

www.grupexpofira.com compramos vehículos sin
cambio 9 93 371 10 00


