
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

FESTES
Nou	Barris Mercat modernista 
(10.00 a 20.00 h), sardanes amb la 
Cobla	Sant	Jordi-Ciutat	de	Bar-
celona (12.00 h), animació infantil 
amb Dàmaris	Gelabert (17.00 h), 
correfoc (20.30 h) i ball amb Bar-
nouche	i Xarop	de	Canya (22.00 
h) a la plaça Major. També jornada 
de cultura hip-hop (Les Basses. 
Teide, 20. D’11.00 a 20.00 hores).

Poblenou	Fira de Consum Ecològic 
(biblioteca. Joncar, 35. De 10.00 a 
15.00 h), Poblenou goes Reggae 
(parc del Poblenou. 12.00 a 2.00 h),  
correfoc (Joncar, 35. 21.45 h) i 
Concert Rebel de Maig  (plaça de 
Sant Bernat Calvó. 21.00 h).

‘Las	Cruces	de	Mayo’	Pregó amb 
el Pare	Manel i ball amb Piel	de	
Canela i Maktub. Parc de la 
Guineueta. A les 20.30 hores.

Sants Els carrers de Sants, Creu 
Coberta, Llobet i la plaça de Joan 
Pelegrí s’ompliran d’activitats en  la 
14a edició de Firentitats i la Festa 
Intercultural. D’11.00 a 21.00 hores.  

Badalona Correfoc infantil (17.30 h)  
i adult (22.00 h) a la plaça de la Vila, 
concert de la Banda	Simfònica	de	
Badalona (plaça de la Plana. 22.00 
h) i actuació del grup rumber Siem-
pre	Así (pl. de Trafalgar. 23.00 h).

Esplugues La rambla del Carme 
acull la Festa de la Solidaritat i del 
Comerç Just. De 10.00 a 14.00 h.

FirES
Clics El Poble Espanyol acull  
avui i demà la Fira dels Clics, de 
col·leccionistes de Playmobil. Ferrer 
i Guàrdia, 13. De 10.00 a 20.00 h. 
Entrada: 5 euros; nens, gratis.

Bonsais	Exhibició de l’Associació 
Catalana Amics del Bonsai. Palau 
Robert. Passeig de Gràcia, 107. De 
10.00 a 20.00 hores. Gratuït. 

Papercat	Saló de col·leccionisme. 
Casinet d’Hostafrancs. Rector 
Triadó, 53. De 9.30 a 14.30 i de 
16.30 a 20.30 hores. Gratuït.

Pez Trobada de col·leccionistes de 
caramels Pez, amb dispensador. 
Centre cultural Albareda. Albareda, 
22. De 16.00 a 20.00 h. Gratuït.

Comerç	Just La Casa Orlandai 
celebra la Festa del Comerç Just i  
la Banca d’Ètica, amb fira d’entitats, 
menjar i teatre-fòrum amb Xucrut	
Teatre. Jaume Piquet, 23. D’11.00 
a 19.00 hores. Entrada lliure.

L’Hospitalet Festa del Comerç de 
Sant Josep, amb botigues al carrer, 
espai de restauració, activitats 
infantils i mostres de vins i artesania. 
Carrer Prat de la Riba i voltants. De 
10.00 a 22.00 h.

Rubí Fira d’Art de Primavera, el 
Col·lecionisme i el Trasto. Places  
de Catalunya i Francesc Macià. De 
10.00 a 14.00 i 17.00 a 20.00 h.

Caldes	de	Montbui Carrers i locals 
són escenari del Festival de Titelles 
Romà Martí. De 10.00 a 19.00 hores. 
www. caldesdemontbui.cat

jornadES
BioBlitzBCN Jornades d’observa-
ció de flora i fauna guiades per 
experts. Institut Botànic. Passeig del 
Migdia. De 9.00 a 18.00 h. Gratis. Re-
serva: bioblitzbcn.museuciencies.cat

Tallers	Oberts Portes obertes en els 
tallers dels artistes de Sarrià i Gràcia. 
11.00 a 14.00 i 17.00 a 21.00 h.  
www.tallersobertsbarcelona.cat

CreaJocs La rambla del Carmel 
celebra aquesta mostra de jocs per a 
totes les edats. De 16.00 a 20.00 h.

llibrES
Novel·la	negra Presentació de Las 
pequeñas mentiras, de Laura	
Balagué. Llibreria Negra y Criminal. 
Sal, 5. A les 13.00 hores.

MúSica
Blues Actuació de Big	Mama	
Montse i Sister	Marion. La Sedeta.
Sicília, 321. 12.30 hores. Gratuït.

Tarragona

FESTES
Torredembarra Festa de la Batalla, 
recreació històrica de la Guerra de 
Successió, amb mercat, mostra 
d’oficis i animació infantil. Nucli antic. 
Tot el cap de setmana.

Girona

FirES
Flors Últims dies per visitar Girona 
temps de flors, que omple de flors i 
música el barri antic. Vegeu:  
www.gironatempsdeflors.net

Lleida

jornadES
Algerri Diada de la Tossa amb de-
bats, vermut musical amb Lazueta, 
dinar popular i poesia amb Gemma	
Casamajó. De 10.00 a 17.00 hores.

DISSABTE
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L a Nit dels Museus és una vetlla-
da amb èxit garantit. Una nit 
cultural en què cada vegada 

participen més museus i més públic. 
Un total de 81 centres de Barcelona, 
l’Hospitalet, Badalona, Cornellà, Es-
plugues, Sant Adrià i Santa Coloma 
de Gramenet s’han apuntat aquest 
any a la iniciativa, que té abast euro-
peu i brinda accés gratuït a exposici-
ons i visites guiades, contes, tallers i 
concerts. La cita comença a les set 
del vespre i s’allargarà fins a la una 
de la matinada. Sis hores per a un in-
abastable programa d’activitats que 
es pot consultar a la web www.la 
nitdelsmuseus.cat i que s’han agru-
pat en sis itineraris. La festa continu-
arà demà, diumenge, amb portes 
obertes per celebrar el Dia Internaci-
onal dels Museus. Aquestes són algu-
nes perles de les sis rutes:

3DE	MONTJUÏC	A	L’HOSPITALET	/ Conèi-
xer els secrets de l’edifici de CaixaFo-
rum des de la seva terrassa moder-
nista (19.00, 20.00 i 22.00 h); degus-
tar un piscolabis a la fira gas- 
tronòmica instal·lada al castell de 
Montjuïc (19.00 a 1.00 h), participar 
en un taller de maquillatge i dansa a 
l’Institut del Teatre (19.00 a 20.30 h) 
i ballar swing al MNAC (21.00 a 0.00 
hores).
3DE	L’EIXAMPLE	A	GRÀCIA	/ Veure la col-
lecció Opisso, que allotja l’Hotel As-
toria (París, 203), portar els nens a 
una activitat infantil a la Fundació 
Tàpies (20.00 h), conèixer la Gran Lò-
gia maçònica de Catalunya (Gran 
Via, 617), perdre’s pel recinte mo-
dernista de Sant Pau escoltant músi-
ca i menjant tapes.
3DEL	GÒTIC	AL	MAR	/ Participar en una 
ruta guiada per la muralla del mar 

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Una nit per a la cultura

FESTa cUlTUral 3 PorTES obErTES En 80 MUSEUS

Més de 80 museus de Barcelona i la seva àrea metropolitana obren les portes fins 
a la matinada amb una oferta gratuïta d’exposicions, activitats familiars i música.

33 Una sala del Macba, en una edició anterior de la Nit dels Museus.

33	Vegeu	tota	la	programació	a:	
www.lanitdelsmuseus.cat

ARXIU / ALBERT BERTRAN

(plaça dels Traginers), escoltar músi-
ca índia al Museu de Cultures del 
Món (cada hora), veure un xou a El 
Rei de la Màgia (19.30 a 23.30 h).
3DEL	RAVAL	AL	PORT	/ Veure una coreo-
grafia actual al Macba (21.00 h), es-
coltar música al Museu Marítim (des 
de les 20.30 h).
3PER	BADALONA	I	GLÒRIES	/ Escoltar 
música clàssica als espais romans 
del Museu de Badalona, pujar a la 
terrassa de la Torre de les Aigües del 
Besòs, picar alguna cosa als mercats 
de menjar al carrer de Glòries i la zo-
na Fòrum.
3D’HORTA	A	CORNELLÀ	/ Entrar a la Tor-
re Bellesguard, olorar art a olorVISU-
AL (Gósol, 14), escoltar El cant dels mo-
nestirs a Pedralbes (19.45 i 20.45 h), 
sentir el violí de Sara Cubarsi al Mu-
seu Agbar (20.00 h). H

Propostes Dissabte 16.5.2015

El festival Barnasants celebra el 20è 
aniversari amb un concert gratuït 
de sis hores seguides de cançons 
d’autor en català que rendeix home-
natge a Ovidi Montllor en el 20è ani-
versari de la seva mort.
 Aquestes sis hores de Cançó  
–avui, des de les 19.00 hores fins a la 
una de la matinada a la plaça de les 

20 anyS dE barnaSanTS

Sis	hores	de	Cançó	a	Sants
Cotxeres de Sants (carretera de 
Sants, 79)– presenten una dotzena 
de cantautors: Cris Juanico, Feliu 
Ventura, Pau Alabajos, Verdcel (fo-
to), Ester Formosa i Adolfo Osta, Jo-
anjo Bosk, Alidé Sans, Montse Caste-
llà, Hugo Mas, Clara Andrés, Rusó Sa-
la, Gemma Humet, Tomàs de los 
Santos i Borja Penalba. H

Tot Catalunya se 
suma a la vetllada
33	La	Nit	dels	Museus	no	s’acaba	
a	Barcelona	i	la	seva	àrea.	30	po-
blacions	més	de	tot	Catalunya	se	
sumen	a	la	vetllada	amb	portes	
obertes	i 	act iv itats	(cultur-
a.gencat.cat).	Lleida	obre	set	
equipaments,	amb	extres	de	tea-
tre	a	la	Fundació	Sorigué	i	el	Mu-
seu	de	l’Aigua,	desfilades	de	mo-
da	al	Diocesà	i	pintura	en	directe	
de	Joaquín	Ureña	al	Jaume	More-
ra.	L’Arqueològic	de	Tarragona	
ofereix	degustacions	de	vi	i	ruta	
guiada	en	trenet	pels	espais	cultu-
ra ls 	de	la 	c iutat 	( reserves:	
977.22.54.94).	Girona	se	suma	a	la	
festa	amb	un	recorregut	guiat	pels	
sis	museus	de	la	ciutat.


