
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
Autisme CaixaForum projecta el 
documental de Lola	Barrera i Iñaki	
Peñafiel ¿Qué tienes debajo del 
sombrero?, activitat comple-
mentària de l’exposició Jo veig el 
que tu no veus. Una gràfica de 
l’autisme. Ferrer i Guàrdia, 6. A les 
19.00 hores. Entrada: 4 euros.

Alemany El cine club de l’Institut 
Goethe programa la projecció de la 
cinta El milagro de Berna, de Sönke	
Wortmann. Roger de Flor, 224. A 
les 20.00 hores. Entrada lliure. 

Sant	Cugat Al Documental del 
Mes, projecció de The special need, 
de l’italià Carlo	Zoratti. Arxiu 
Nacional de Catalunya. Jaume I, s/n. 
A les 19.00 hores. Entrada lliure.

Terrassa El cicle La violència contra 
les dones al cinema programa Te 
doy mis ojos, d’Iciar	Bollaín, a la 
qual seguirà un col·loqui. Amics de 
les Arts i Joventuts Musicals. Sant 
Pere, 46. A les 19.00 hores.

conFerències
Born	Centre	Cultural Amb motiu 
de l’exposició L’espurna de la 
revolta, que rememora els 375 anys 
de la Guerra dels Segadors, xerrada 
L’espurna de Santa Coloma de 
Farners, amb Antoni	Solà, alcalde 
de la localitat, Cristina	Trias	i 
Miquel	Borrell. Comercial, 5. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

Creixement	personal	Juna	Albert 
parlarà sobre Cómo vivir mejor tu 
vida. Conoce las reglas del juego de 
pistas que es la vida. El Corte Inglés. 
Portal del l’Àngel, 19. A les 19.00 
hores. Entrada lliure.

Armènia El missioner Anton	M.	
Vilarrubias pronunciarà la 
conferència Armènia, un poble de fe 
i cultura amb la història en contra. 
Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5. A 
les 19.00 hores. Entrada lliure.

Publicitat El publicista Toni	
Segarra conversarà amb el director 
de l’agència Poko,	Joan	Alvares, 
sobre Disseny i publicitat. IED. Aula 
Magna. Biada, 11. 19.00 h. Gratuït. 

Ateneu	Barcelonès Aquest centre 
organitza el debat Deute: pagar o no 
pagar, amb Josep	Soler, Miren	
Etxezarreta i Albert	Balanzà. 
Canuda, 6. 19.00 hores. Gratuït. 

L’Hospitalet 3Cat-1: el primer 
satèl·lit català, a càrrec d’Adriano	
Camps. Centre Cultural Sant Jo-
sep. Isabel la Catòlica, 32. 19.30 h.

exposicions
Instal·lació	sonora El pavelló Mies 
van der Rohe inaugura Transient 
Senses, un projecte sonor creat per 
Àlex	Arteaga. Ferrer i Guàrdia, 7.  A 
les 20.00 hores. Entrada lliure.

Sense	sostre Inauguració d’una 
mostra que ret homenatge a Miquel	
Fuster, dibuixant que es va veure 
obligat a viure al carrer durant 15 
anys. Facultat de Belles Arts de la UB. 
Pau Gargallo, 4. 16.30 hores.

Joves La Fundació Felícia Fuster 
inaugura l’exposició Empremtes de 
l’habitar, de la jove artista Anna	
Llimós. Camps i Fabrés, 3. 19.00 h.

Rubí El Museu Municipal Castell 
alberga fins al 7 de juny la mostra del 
fotògraf Ignasi	Marroyo 
Somorrostro. Imatges d’una època, 
sobre el barraquisme a Barcelona. 
Castell, s/n. Avui, de 16.00 a 20.00 h. 

música
Música	BCN	Viatge sonor per la 
història de la música amb la Cris(is) 
amb la Guadaloope 0.1, una única 
intèrpret acompanyada d’un artefacte 
que conjuga teclat i altres objectes 
sonors. Centre cívic Sagrada Família. 
Provença, 480. A les 20.00 hores. 
Entrada lliure.

Coral Concert aniversari 30+15 de la 
Coral Arquitectura i l’Orquestra	de	
la	UPC. ETSAB. Diagonal, 649. 
20.30 hores. Gratuït.

Tarragona

conFerències
Arqueologia Adam	Gerard	Quig-
ley clausura el cicle de conferències 
organitzat pel MNAT amb Esde-
veniments de l’Armada Anglesa el 
1813 a Tarragona, Coll de Balaguer i 
Deltebre: dades d’un nàufragi. Plaça 
del Rei, 5. A les 19.00 hores. Gratuït.

Girona

cine
Curts El Museu del Cinema projecta 
una selecció dels curtmetratges 
participants en el Filmets. Festival de 
cinema de Badalona. Sèquia, 1. 
19.30 hores. Gratuït.

Lleida

conFerències
Mollerussa El paisatge toponímic del 
Pla d’Urgell: una visió panoràmica de 
conjunt, a càrrec de Moisés	Selfa. 
Centre Cultural. Ferran Puig, 15. A les 
20.00 hores. Entrada lliure.

«E ls que no ballen estan 
morts, ni senten ni patei-
xen.» És un fragment del 

missatge oficial del Dia Internacio-
nal de la Dansa 2015, que se celebra 
avui, com cada 29 d’abril des del 
1982, per reivindicar aquest mitjà 
d’expressió. El seu autor és el coreò-
graf i bailaor espanyol Israel Galván, 
elegit per la Unesco per redactar les 
paraules que obren els actes d’aques-
ta jornada en la qual companyies, es-
coles i organitzacions reten home-
natge a la dansa amb espectacles i ac-
tivitats festives. El dia, a Barcelona, 
té diverses parades: accions ballades 
al carrer i en diversos teatres, un es-
pectacle solidari al Mercat de les 
Flors i el festival social TuDanzas (ve-
geu quadro adjunt).
 L’acció que promou l’Associa-
ció de Professionals de la Dansa de 
Catalunya (APdC) té marcat caràc-
ter reivindicatiu. L’associació dema-
na més difusió, més presència en 
l’educació, més bones condicions la-
borals. I ho fa amb un ball de 10 mi-
nuts davant la Conselleria de Cultu-
ra (Rambla / Portaferrissa. 13.15 ho-
res) que dirigeix Guillem Alonso i en 

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Homenatges a la dansa

eFemèride 3 dia inTernacionaL de La dansa

Barcelona celebra aquesta jornada amb una acció reivindicativa a la Rambla, un es-
pectacle solidari al Mercat de les Flors i un festival que porta la dansa al carrer.

Propostes Dimecres 29.4. 2015

33	Mercat	de	les	Flors.	Lleida,	59.	A	
les	20.30	hores.	Entrada:	12	euros.	
Vegeu:	mercatflors.cat

què participaran uns 40 ballarins 
de claqué i de flamenc. La deman-
da s’estendrà també als vestíbuls de 
diversos teatres (TNC, Romea, Mer-
cat i Lliure) amb altres peces prota-
gonitzades per professionals de llar-
ga trajectòria i diversos estils (19.40 
i 20.15 hores).

SOLIDARITAT	/ L’estrena d’avui al Mer-
cat de les Flors fusiona reivindica-
ció i solidaritat. És un projecte que 
impulsa l’Institut del Teatre i que 
vol contribuir a ajudar els sectors 
més desafavorits de la societat. En 
l’esdeveniment hi participen la 
companyia IT Dansa i alumnes dels 
conservatoris Superior i Professio-
nal de Dansa, que presenten una de-
sena de coreografies –de Lali Aygua-
dé, Belén Cabanes, Adrián Vega...– 
en una gala que destinarà tota la 
recaptació a un projecte solidari 
que es donarà a conèixer allà ma-
teix. L’espectacle acabarà amb Mi-
nus 16, una peça d’Ohad Naharin 
que provoca una especial relació 
entre ballarins i públic. H

33 ‘Minus 16’, coreografia d’Ohad Naharin representada per la companyia IT Dansa.
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TuDanzas pren  
la Ribera
33	Comença	avui,	Dia	Internaci-
onal	de	la	Dansa,	però	dura	fins	
diumenge.	És	el	Festival	social	
TuDanzas,	que	programa	cinc	di-
es	d’espectacles	de	petit	format,	
tallers,	exposicions,	instal·la-
cions	efímeres,	concerts,	confe-
rències,	performances	i	projec-
cions	en	diversos	espais	dels	
barris	de	Sant	Pere,	Santa	Cate-
rina	i	la	Ribera.	La	dansa	és	el	pre-
text,	diuen	els	seus	organitza-
dors,	per	fomentar	l’art	en	gene-
ral,	sense	fronteres	ni	cotilles,	
com	a	vehicle	de	comunicació	i	
transformació.	El	programa	és	
gratuït	i	es	desenvolupa	a	les	pla-
ces	de	Sant	Pere,	Sant	Agustí,	del	
Pou	de	la	Figuera	i	del	Mercat	i	al	
Convent	de	Sant	Agustí	(Comerç,	
36),	el	Casal	de	Joves	Palau	Alós	
(Sant	Pere	Més	Baix,	55)	i,	com	a	
epicentre,	el	Casal	Pou	de	la	Fi-
guera	(Sant	Pere	més	Baix,	70).	
Vegeu	tot	el	programa	a	la	web:	
www.tudanzas.com


