
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

CONFERÈNCIES
Europa Martí	Anglada	parlarà 
d’Un món en canvi: quin paper hi té 
la Unió Europea? Palau Macaya. 
Passeig de Sant Joan, 108. 19.00 h. 

Música Xerrada Dones i rock, com 
fer-se un lloc en un món d’homes, 
per Toni	Castarnado.	Can Fabra. 
Segre, 24. A les 19.00 hores. 

Tibet	Jordi	Solà impartirà la 
conferència Tibet, entre l’ocupació i 
l’oblit. Biblioteca Sant Gervasi. Sant 
Gervasi de Cassoles, 85. 19.00 h. 

Energia Quina il·luminació per a 
l’espai públic i per a casa nostra?, 
de Maria	Güell. Biblioteca Sagrada 
Família. Provença, 480. 19.00 h.

Economia Susana	Martín parlarà 
d’Economia monetària no conven-
cional. Ateneu Barcelonès. Canuda, 
4. A les 19.00 hores.

Energia Pedro	Gómez	Romero	
dissertarà sobre	La nanociència 
com a motor de canvi del model 
energètic. Residència d’Investiga-
dors. Hospital, 64. 18.30 hores.  

L’Hospitalet Època de canvis, o... 
canvi d’època? De les portestes a 
les propostes, per Josep	Maria	
Vallès.	Museu de l’Hospitalet.  
Xiperet, s/n. A les 19.30 hores. 

DEBATS
Àsia Investigació i reptes actuals 
dels estudis de l’Àsia Oriental, amb 
Jonathan	López-Vera,	Manel	
Ollé,	Montserrat	Crespín i Jordi	
Serrano, entre d’altres. A més, 
presentació de la revista 
Asiadémica. La Casa Àsia. Recinte 
modernista de Sant Pau. Sant 
Antoni Maria Claret, 167. 19.00 h. 

Documentació Taula rodona 
Dones i documentació: obrint nous 
camins, amb Mireia	Ribera,	
Montse	Argente i Adela	d’Alòs-
Moner. Palau Robert. Passeig de 
Gràcia, 107. A les 19.00 hores. 

Muhba Debat en aquest museu 
sobre La vil·la del Pont del Treball. 
Una residència senyorial a l’ager de 
Bàrcino, amb Jordi	Ardiaca i Da-
niel	Alcubierre. Plaça del Rei, s/n. 
A les 19.00 hores. Entrada lliure.

LECTURES
La	Casa	Amèrica Aquest espai 
acull una lectura dramatitzada sobre 
Medellín, dirigida per Ginnette	
Muñoz-Rocha.	Còrsega, 299. A 
les 20.00 hores. Gratuït.

LLIBRES
Contes Presentació del llibre Contes 
per menjar-se’ls, d’Els	Setze	
Petges. Hi intervindran els autors i 
David	Segú,	Jordi	Muñoz	i Joan	
Ramon	Riera. Centre cívic Teresa 
Pàmies. Comte d’Urgell, 145. A les 
19.00 hores. 

Novel·la	Emili	Manzano	presenta  
El productor accidental, de Pau	
Subirós. Llibreria Documenta. Pau 
Claris, 144. 19.00 hores. Gratuït. 

Banca	Catalana Presentació del 
llibre Banca Catalana: caso abierto, 
de Pere	Ríos. Hi intervindran Carlos	
Jiménez	Villarejo i José	María	
Mena.	La Casa del Llibre. Rambla de 
Catalunya, 37. A les 19.30 hores. 

Història	Presentació del llibre Les 
dones. Barcelona 1700, coordinat per	
Albert	Garcia	Espuche. Born 
Centre Cultural. Plaça Comercial, 
121. A les 19.00 hores. Gratuït.

Poesia Raúl	Cristián	Aguirre 
presenta Mamá y otros poemas i 
lectura de textos. La Casa de la 
Paraula. Rosselló, 154. 21.30 hores. 

Barberá ¡Non stop! La vida como 
reto, d’Emma	Roca	Rodríguez. 
Biblioteca Esteve Paluzie. Plaça de la 
Constitució, s/n. A les 18.00 hores. 

MÚSICA
Beethoven Audició comentada  
La 9a simfonia, el gran regal de 
Beethoven, a càrrec de  Ferran	
Berrio. Centre cívic Can Deu. Plaça 
de la Concòrdia, 13. 19.00 hores.

Tarragona

EXPOSICIONS
Reus Mostra de collages de 
Fernando	Alday. Galeria Anquin’s. 
Campoamor, 2. D’11.00 a 13.30 i de 
17.00 a 20.00 hores. 

Girona

LLIBRES
Narrativa Presentació del llibre 
Memòria de carrer, de Lluís	
Caparrós. Llibreria 22. Hortes, 22.     
A les 20.00 hores.  

Lleida

LECTURES
Poesia Amb motiu del Dia Mundial de 
la Poesia, el grup	Toar recita una 
selecció de textos de poetes de 
Lleida i especial dedicació a Jaume 
Pont. Biblioteca Pública. Rambla 
d’Aragó, 10. A les 19.30 hores. 

P allapupas és una oenagé que 
treballa perquè hi hagi un es-
pai per riure durant el pro-

cés de la malaltia, i convertir així els 
hospitals en espais més amables i 
plens de vida a través d’actuacions 
artístiques orientades a nens i per-
sones grans, en estreta col·laboració 
amb el personal sanitari. Els pallas-
sos que es disfressen de metges amb 
nas vermell sempre arrenquen som-
riures.
 Amb motiu del Dia Internacio-
nal del Teatre, que se celebra avui, 
el Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) acull la segona edició d’Una 
nit de bojos, un espectacle ple d’hu-
mor i emocions en què participen 
Toni Albà, el poeta Joan Margarit, 
Los Martínez i els actors de Polònia, 
el musical, una obra basada en l’uni-
vers del programa homònim de sà-
tira política de TV-3, que compta 
amb un guió ideat pel dramaturg 
Jordi Galceran, autor d’El mètode 
Grönholm i Burundanga. El final de una 
banda.
 Els beneficis d’aquest espectacle 

EL	PERIÓDICO
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Rialles per curar

TEATRE 3SOLIDARITAT

L’oenagé Pallapupas presenta la segona edició de l’espectacle ‘Una nit de 
bojos’ al TNC. Hi participen Toni Albà, Pep Plaza i actors del musical ‘Polònia’.
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33‘Una	nit	de	bojos’.	Teatre	Nacional	
de	Catalunya.	Plaça	de	les	Arts,	1.	
20.30	hores.	De	12	a	50	euros.	Pàgi-
na	web:	www.pallapupas.org

litzada, tenint en compte l’estat fí-
sic i psíquic del pacient així com la 
seva situació familiar; informació 
que proporciona el personal sanita-
ri en el pas previ a la intervenció ar-
tística de Pallapupas.
 A Una nit de bojos també hi ac-
tuaran l’Homo APM, Brodas Bros, 
Pep Plaza, juntament amb les com-
panyies Brots i Vínculos de Palla-
pupas, formades per persones amb 
malalties mentals i els seus famili-
ars. El teatre s’utilitza en aquest cas 
com a eina d’expressió en la seva 
lluita contra l’estigma.
 Les entrades es poden adquirir 
en venda anticipada a la pàgina 
web www.pallapupas.org a un preu 
de 12 euros la més barata. Si algú no 
hi pot anar però hi vol col·laborar, 
pot fer un donatiu comprant l’en-
trada simbòlica anomenada fila 0 
per aconseguir que Pallapupas se-
gueixi alegrant de vida d’aquelles 
persones que més ho necessiten.

es destinaran a sufragar el progra-
ma de teatre social de Pallapupas, 
l’oenagé fundada l’any 2000 que 
treballa dins i fora dels hospitals 
perquè les persones que pateixen 
malalties mentals millorin la seva 
capacitat de relacionar-se i tinguin 
una altra mirada del seu problema 
gràcies al teatre. Cada intervenció 
la porten a terme de forma persona-

33 Escena del musical basat en l’univers de ‘Polònia’, programa de sàtira política que emet TV-3.
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