
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

audiovisuals
Fnac Sessions gratuïtes a: 
3 Triangle. Projecció dels tres 
primers capítols de la sèrie francesa 
Les revenants, de Fabrice	Gobert. 
Pl. Catalunya, 4. A les 18.00 hores. 
3 L’Illa. Especial Festival de Sitges 
que inclou la projecció de la pel·lícula 
Seven, de David	Fincher. Diagonal, 
549. A les 19.00 hores.

FesTes
Les	Corts Acaba la festa major a: 
3 Gran	Via	de	Carles	III. Audició 
de sardanes amb la cobla Rambles 
(12.00 h) i espectacle infantil 
Pentagana, a càrrec de Barcelona	
Dance	Center (17.30 h). 
3 Centre	cívic	Tomasa	Cuevas. 
Representació teatral de L’omissió 
de la família Coleman, amb direcció 
de Xavi	Tarragüel. Dolors 
Masferrer i Bosch, 33. 18.00 hores. 
3 Plaça	de	Can	Rosés. Concurs 
de gelats (13.00 h), carretonada a 
càrrec dels Diables i Timbalers 
d’Ítaca (19.30 h), tabalada i correfoc 
amb els Bocs de Can Rosés i els 
Diables de Sants (20.00 h) i castell 
de focs artificials (22.00 h).

Congrés Últim dia de la festa major 
amb una barbacoa (14.00 h. 5 
euros), cantada d’havaneres amb el 
grup Els	Pirates (19.30 h) i castell 
de focs artificials a càrrec de la 
Pirotècnia Catalana (21.30 h) a la 
plaça del Congrés. A més, teatre 
infantil Pluf el fantasmet, a càrrec del 
grup Mai	l’hem	vist (Agrupació 
Congrés. Alexandre Galí, 20. 18.00 
hores. Entrades: 4 euros).

Caldes	de	Montbui Segueix la festa: 
3 Envelat. Concert benèfic amb 
Blaumut (19.00 h. 10 euros), 
Oktoberfest amb mostra de pro-
ductes típics alemanys (21.30 h) i 
classe magistral de salsa (23.00 h). 
3 Plaça	de	la	Font	del	Lleó. 
Actuació castellera amb Salats de 
Súria i Xics de Granollers. 12.00 h. 
3 Parc	de	l’Estació. Concerts de 
Rage	to	Antonio	Machine, Ha-
beas	Corpus i Insershow. 22.00 h.

Fires
Automòbil La sisena edició del 
SalóRACC ocupa l’avinguda 
Diagonal (entre Entença i Numàn-
cia). Els assistents podran provar els 
més de 50 models exposats. De 
10.00 a 20.00 hores. Gratuït.

Sitges Mostra de Vins en la qual 
participen una vintena de cellers del 
municipi, el Garraf i el Penedès. 
Passeig de la Ribera. De 12.00 a 
15.30 i de 17.00 a 20.00 hores.

Llavaneres 19a Fira del Llibre Vell a la 
sala d’exposicions del Casal. 
Avinguda de Catalunya, 56. De 10.00 
a 14.00 i 16.00 a 19.00 hores.

inFància
Teatre Aladdin#thePopMusical, de 
La	Roda	Produccions, es pot veure 
al SAT fins al 18 d’octubre. Neopàtria, 
54. A les 12.00 i 17.30 hores. 9,50 
euros. A partir de 4 anys.

jornades
Patrimoni Portes obertes i activitats 
culturals en edificis singulars amb 
motiu de les Jornades Europees del 
Patrimoni. Vegeu: web.gencat.cat/ca/
temes/cultura/

música
Jazz	Actuació de Martin	Leiton	
Quartet, Mezquida, Amargant	&	
Domenech. 23 Robadors. Robador, 
23. A les 20.00 hores. 3 euros.

Tarragona

Fires
El	Vendrell Fira de Santa Teresa, 
mostra multisectorial que aquest any 
coincideix amb els certàmens 
Mostraví, d’alimentació i tasts 
gastronòmics, i la Fira de Ceràmica. 
La Rambla i plaça Nova. De 10.00 
a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00 
hores.

Girona

Fires
Tardor Al recinte de la Devesa: 
3 Interquilt. Dedicat al patchwork, 
l’scrapbook i l’oci creatiu. De 10.00 a 
19.00 hores. 5 euros. 
3 Firatast. De tasts gastronòmics. 
De 12.00 a 0.00 hores. Un tiquet: 1 
euro.

Banyoles El centre històric de la 
ciutat està ocupat per la Fira Medieval 
Fantàstica Aloja, amb més de 50 
espectacles de carrer i unes 70 
parades al mercat medieval. De 10.30 
a 21.30 hores.

Platja	d’Aro L’Oktoberfest permetrà 
degustar fins a 30 varietats de 
cervesa internacional a la plaça del 
Mil·lenari. De 12.30 a 23.00 hores.

Lleida

Fires
Agramunt 27a Fira del Torró i la 
Xocolata a la Pedra, amb 
demostracions, conferències, tallers i 
degustacions. Recinte firal. De 10.00 
a 20.00 hores. Entrada lliure.

I F és una exposició, un programa 
d’espectacles per a adults i un al·
tre de destinat a famílies i escoles, 

un simposi per a professionals, tres 
residències artístiques i diverses col·
laboracions amb museus, teatres i 
institucions culturals. El seu nom 
deriva dels acrònims d’imaginació i 
formes, idees i figures, innovació i 
futur. És un nou festival que neix 
amb el propòsit de revalorar l’ampli·
tud plàstica, artística i social del tea·
tre de titelles, visual i d’objectes. Es 
desenvoluparà al llarg de tres mesos 
(fins al 10 de gener del 2016) amb seu 
central a l’Arts Santa Mònica, que ja 
allotja la seva activitat estrella: l’ex·
posició Figures del desdoblament. Tite-
lles, màquines i fils.
 Es tracta d’una mostra de gran en·
vergadura que ocupa les dues plan·
tes del centre artístic i ha sigut dis·
senyada per Dani Freixes. Explora 
l’alteritat, la condició de ser un al·
tre, a través del titella com a figura 
que representa desitjos, lluites i re·
alitats interiors de l’ésser humà. Pe·
rò contempla aquest titella en un 
sentit molt ampli que inclou des de 
les tradicionals marionetes de fusta, 
fil i guant fins a les ombres xineses i 
els més avançats robots de materials 
sintètics.
 L’exposició s’articula en tres àm·
bits diferents. A la primera planta 
del centre hi ha Les 7 portes de l’alte-

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

L’univers dels titelles

FesTival 3 Primera ediciÓ d’iF Barcelona

Aquest festival neix amb la voluntat de revalorar el teatre de titelles, visual i
d’objectes a través d’una exposició, un programa d’espectacles i un simposi.

Propostes Dilluns 12.10. 2015

33 Titelles de la banda de fusta de la Cia Herta Frankel (Trompo, Rinete, Monsieur Pascual, Tubo i Mingo), del 1961.
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actiu, artistes individu·
als, companyies i asso·
ciacions. Una altra part 
procedeix de museus, 
especialment del Mu·
seu d’Arts Escèniques 
de l’Institut del Teatre 
i del Topic, centre in·
ternacional de titelles 
de Tolosa (Guipúscoa). 
Entre les figures desta·
quen peces de Joan Bros·
sa, Joan Miró, Marcel·lí 
Antúnez i l’Agrupación 
Señor Serrano.
 També les escales de 
l’Arts Santa Mònica par·

ticipen en aquesta Figures del desdo-
blament amb l’exposició paral·lela El 
personatge infinit, integrada per obres 
i làmines de Jaume Anglès, membre 
d’una de les sagues de marionetis·
tes més antigues de Catalunya i mili·
tant de la provocació a través de l’art 
de carrer.
 El programa de l’IF continuarà 
amb tres residències artístiques (des 
del 19 d’octubre), un simposi profes·
sional (22 i 23 d’octubre), una expo·
sició fotogràfica a l’Institut del Tea·
tre (22 d’octubre) i una doble progra·
mació teatral a l’Arts Santa Mònica 
mateix i al TNC. H

33	Arts	Santa	Mònica.	Rambla,	7.		De	
dimarts	a	dissabte,	d’11.00	a	21.00	h.	
Diumenges	i	festius,	d’11.00	a	17.00	
h.	Gratuït.	Vegeu:	ifbarcelona.cat/

ritat, que condueixen el públic per 
set espais diferents que expliquen 
aquesta idea de veure’s representat 
en un altre a través d’animals, dimo·
nis, guerrers, déus, sants i la pròpia 
mort.

SEGONA	PLANTA	/ El rebost del titella, a la 
segona planta, dóna una visió de les 
múltiples maneres en què els crea·
dors d’aquest tipus de teatre cuinen 
els seus plats: miniatures, proximi·
tat, fils, mans, ombres, motors, me·
canismes, autòmats, xips, òpera, ci·
nema, plàstica, gegants, robots. La 
fàbrica i els artistes, també a la segona 
planta, exhibeix imatges, textos i 
cartells de companyies històriques i 
de nous autors.
 Una bona part de les peces que 
s’exposen provenen de creadors en 

33 Figura del teatre d’ombres de Bali.
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