
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
Harley Trobada de motos Harley 
Davidson al recinte de Montjuïc de 
Fira de Barcelona, amb concerts, 
exposició i menjar. D’11.00 a 2.00 
hores. Entrada lliure.

Carmel	Gran rua de festa major  
des del parc de la Palmera (20.30 h) 
fins a la rambla del Carmel / 
Llobregós, on hi haurà ball amb 
l’Orquestra	Aquarium (22.30 h).

Terrassa	Segueix la festa amb el 
concert familiar d’Albert	Pla (plaça 
del Vapor Ventalló. 12.00 h); rua 
(Raval de Montserrat. 18.00 h); 
correfoc (plaça Didó. 23.00 h); ball 
amb l’Orquestra	Montgrins (plaça 
Vella. 0.00 h), i concerts de Lena-
cay (parc de Vallparadís. 0.00 h)  
i Amaia	Montero (parc dels 
Catalans. 0.30 h), entre altres.

Vilassar	Festival medieval amb  
fira d’artesans, combats de 
cavallers, visites teatralitzades, 
tallers i gastronomia. Parc de Can 
Rafart. De 10.30 a 23.00 h. Gratuït.

FIRES
Palo	Alto	Market	Mercat de 
disseny i artesania amb tallers, cuina 
d’autor, la música de Pola	Harlow 
(13.00 h) i Tonia	Richardson 
(18.00 h) i, en aquesta edició, 
presentacions de quatre mestres  
del joc artístic: Javier	Mariscal	
Fernando	Trueba,	Guillem	Albà i 
Clara	Peya (11.30 a 14.30 i 16.30 a 
20.00 h. Gratuït, inscripcions a 
Facebook). Pellaires, 30. D’11.00 a 
21.00 hores. 2 euros.

Cervesa Fira de cerveses artesa-
nes, amb varietats de 35 produc-
tors, 10 parades de menjar i música. 
Rambla del Poblenou / passeig de 
Calvell. De 10.00 a 1.00 h.

Maremàgnum	Downtown Market, 
amb moda, complements, articles 
de decoració i de bellesa i les 
actuacions en directe de Marga	
Mbande	i Brace	Mitchell. Moll 
d’Espanya, 5. De 12.00 a 20.00 h.

Badalona Tapes & Midnight Bath, 
iniciativa per promocionar el turis-
me local, amb actuacions de Cesc	
Gil (20.00 h), Martí	Ruiz i Carles	
Quart	(22.30 h) i tast de plats a  
1,75 € i begudes a 1 €. Platja dels 
Pescadors. De 18.00 a 1.00 hores.

Argentona	Argillà, fira internacio-
nal de ceràmica (10.00 a 22.00 h), 
amb tallers, demostracions, cine 
(16.00 h) i música (plaça de 
l’Església. 22.00 hores).

múSIca
Solidària Concert de Sedeta	Gos-
pel	Singers a favor d’El Somriure 
dels Nens. Sagrada Família. 21.00 h.

Emergent	Sonia	Linares i el seu 
grup, Et-CO, presenten el disc Liber-
to! Fnac L’Illa. Diagonal, 549. 19.00 h.

La	Mina	Festival de cante flamenc 
amb Cherokee,	Potito i Kiki	Maya. 
Parc del Besòs. Cristòfor de Moura, 
s/n. Sant Adrià. 22.00 h. Gratuït.

TEaTRE
Mercateatre Fira de teatre i anima-
ció amb 12 actuacions de circ, dansa 
i performances. Presentarà el 
Professor	Karoli. Parc de Sant  
Martí (La Gàbia). 21.00 h. Gratuït.

Hop	cabaret Amb exhibicions de set 
companyies com Get	bak,	Legacy,	
Funktion	i Dimpro. Parc de les 
Infantes. A les 19.00 hores.

L’Hospitalet El festival d’arts de 
carrer Per Amor a L’Hart s’acaba a: 
3Rambla	de	La	Marina. Batalla de 
breakdance (19.00 h); cabaret de circ 
(22.00 h) i Los	Toros (23.00 h). 
3Plaça	de	l’Ajuntament. El	Flaco 
presentarà Scenic	Action, Passa-
barret i Lali	Ayguadé.	20.00 hores.

Tarragona

ESpEcTaclES
Focs	artificials Última jornada del 
25è Concurs Internacional de Focs 
Artificials, amb espectacle de la 
pirotècnia italiana Parente Romualdo. 
Punta del Miracle. A les 22.30 hores.

Girona

EXpOSIcIONS
Dia	del	visitant Jornada dedicada al 
públic al Museu d’Art, amb xerrades, 
tallers, degustacions, projeccions, 
jocs i la música de Walter	Coronda	
Trio (13.0 h) i Joan	Rovira (0.00 h). 
Pujada de la Catedral, 12. De 10.00 a 
0.00 h. Gratis.

Olot Inauguració de L’ànima de la 
fusta, amb què Evelí	Adam rendeix 
homenatge a la fusta. Museu de la 
Garrotxa. Hospici, 8. 19.00 hores.

Lleida

múSIca
Bandes El Festival de Bandes  
programa rua des del carrer Major 
(11.00 h), concurs a l’Auditori Enric 
Granados (plaça de Josep Prenafeta, 
s/n. De 16.00 a 18.00 h) i concert  
a la plaça de la Llotja (22.00 h).

E l Festival Internacional de Te-
atre i Animació Al Carrer de 
Viladecans està especialitzat 

en arts escèniques de carrer i se ce-
lebra anualment el primer cap de 
setmana de juliol. La primera edi-
ció data del 1990 i des d’aleshores 
manté l’objectiu d’omplir les pla-
ces i els carrers amb propostes per 
fomentar la cohesió ciutadana, pro-
jectar en l’entorn metropolità 
aquesta ciutat situada a la comarca 
del Baix Llobregat (a només 12 qui-
lòmetres al sud del centre de 
Barcelona) i també generar un es-
pai de trobada i treball centrat en el 
teatre sense pati de butaques ni es-
cenari.
 A més de teatre, circ, dansa, mú-
sica i mímica, espectacles audiovi-
suals, pirotècnia i màgia omplen els 
carrers i les places de Viladecans tot 
el cap de setmana. Més de 30 mun-
tatges realitzats per companyies 
procedents de set països.
 En el programa destaca la propos-
ta de la companyia Afro Jungle Jeegs 
de Kenya. Especialitzats en les arts 
acrobàtiques i circenses, presenten 
el seu nou espectacle En control total. 
Al ritme de música africana, sis joves 
acròbates sorprenen per la seva crea-
tivitat i la seva tècnica de moviment. 
Actuen avui i demà a la nit a la plaça 
d’Europa.

LLENGUATGE	ACTORAL	/ Una altra fun-
ció que entusiasma el públic és Mrs 
Brownie, que narra la història d’una 
diva de la música negra nord-ameri-
cana que es troba al final de la seva 
vida. Acompanyada del seu únic 
amic, un entranyable pianista, i una 
cuidadora, Mrs Brownie, recorda les 
cançons que la van portar a aconse-
guir l’èxit. En aquesta obra de Teatre 
Nu, cobra especial importància el 
llenguatge actoral i la manipulació 
d’objectes.
 Adaptat especialment per a 
aquest esdeveniment, La Compa-
nyia del Foc ha creat Girafoc, un es-
pectacle temptador i provocatiu 
que re homenatge a la pluralitat i 
a la diversitat de moltes tradicions 
històriques i culturals que, amb el 
temps, hem anat guanyant amb 
l’intercanvi popular i multiracial. 
El resultat és un espectacle de foc 
diferent, variat, emocionant. «La re-

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Sense pati de butaques

FESTIval 3 a l’aIRE llIURE

El Festival Al Carrer torna a reunir a Viladecans una variada programació 
d’espectacles de carrer amb teatre, música, dansa, circ, màgia i pirotècnia.
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33 El grup Afro Jungle Jeegs, que actua avui (20.00 h) a la plaça Europa.

FESTIVAL DE TEATRE I ANIMACIó

mà a la nit des de la Façana Atrium 
Viladecans. H

33	Viladecans.	Fins	diumenge,	5	de	
juliol.	Oficina	d’informació	del	festi-
val:	Torre	del	Baró.	Carrer	d’Àngel	
Guimerà,	2.	Gratuït.	http://www.	
alcarrerviladecans.com/es/planol-
despais-del-festival/

cuperació de les arts tradicionals és 
un esforç amb el qual estem com-
promesos, buscant un disseny in-
novador i tradicional a la vegada 
que aconseguim admirar l’especta-
dor mitjançant la sorpresa, la meca-
nització, el foc, la llum i la música», 
explica un portaveu de la Compa-
nyia de Foc. Els focs es llançaran de-

33 La companyia Malabreikers: avui, a les 21.30 h, al parc Can Xic.
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