
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
Marató	‘REC’ Els cines Texas 
organitzen una marató amb els 
quatre films de la saga REC, amb 
assistència del director, Jaume	
Balagueró, i alguns dels actors. 
Bailèn, 205. 22.00 h. 12 €.

Martorell Mostra de Cinema Anime 
amb Doraemon y los piratas de los 
mares del sur (18.00 h) i El viento se 
levanta (20.00 h). Ateneu Can 
Carreras. Gomis, 10. Gratuït.

FesTes
Tibidabo El parc d’atraccions acull 
la 21a Gran Festa del Cor que dóna 
suport als afectats de cardiopaties 
congènites. A partir de les 11.00 
hores. Entrada solidària: 26 euros; 
menors de 16 anys: 6 euros. 

Fires
Gastronomia Festa gastronòmica 
Mercat de Mercats, amb parades 
dels mercats barcelonins i de 
productors alimentaris, cellers, bars i 
restaurants i showcoo-kings amb 34 
cuiners. Avinguda de la Catedral. 
D’11.00 a 21.30 hores.

Solidària La Fira d’Economia 
Solidària està instal·lada al recinte 
Fabra i Coats i ofereix expositors, 
tallers, debats, xerrades, recitals i 
activitats lúdiques. Sant Adrià, 20. 
De 10.00 a 20.30 hores. Gratuït.

Poble	Espanyol Aquest espai 
alberga fins diumenge una Fira 
Medieval amb propostes per a tots 
els públics, exhibicions, mercat, 
animació teatral i música. Ferrer i 
Guàrdia, 13. Avui, d’11.00 a 0.00 
hores. Entrades: 4 euros; menors de 
12 anys, gratis.

Sarrià L’Associació de Comerciants 
organitza la Mostra de Tardor dels 
comerços del barri (Major de Sarrià) i 
la Mostra Gastronòmica (plaça de 
Sarrià). 10.00 a 20.00 h.

L’Hospitalet Mercat d’Art Solidari a 
benefici de la campanya de la Creu 
Roja per a l’alimentació infantil. TPK. 
Josep Tarradellas, 44. De 12.00 a 
14.00 hores.

jornades
Open	house Festival d’arquitectura 
que permet accedir de forma 
gratuïta avui i demà a més de 200 
edificis singulars de Barcelona, 
Santa Coloma, Sant Joan Despí i 
Vilassar de Dalt, amb visites 
guiades. Més informació a www.48h
openhousebarcelona.org

Espai	Mallorca	Celebració del 
segon aniversari amb la música de 
Ual·la (20.30 h) i la coral menorquina 
Yonder	Choir (22.30 h). Plaça de 
Vicens Martorell, 1. Gratuït.

Fotografia Última jornada del festival 
Photogenic al barri de Gràcia amb 
tallers matinals, demostracions i 
debats. Més informació a la pàgina:  
www.photogenicfestival.cat

Màgia Amb motiu del festival 
Magicus, gala de màgia a l’Espai Jove 
La Fontana amb actuacions de joves 
mags del nostre país. Gran de Gràcia, 
190. A les 18.30 hores. 8 euros; 
menors de 10 anys, 5 euros.

Correllengua La plaça de Sants serà 
escenari de música, cultura popular i 
activitats infantils en una nova edició 
d’aquesta campanya cultural. De 
10.00 a 0.00 hores.

Eixample Portes obertes en l’estrena 
de l’edifici d’equipaments Calàbria, 
66 al barri de Sant Antoni. A partir de 
les 10.00 hores.

Música
Solidària	Concert de TwoCats	pel	
Gospel a benefici d’Oncolliga al 
Casinet d’Hostafrancs. Rector Triadó, 
53. 19.00 hores. Donatiu: 15 euros.

‘Tardor	Coral’	Actuació de les corals 
Gymúsic, Stella	dels	Caputxins i 
Estel. Cripta de l’església del Pilar. 
Casanova, 175. A les 19.30 hores. 
Entrada lliure.

Tarragona

jornades
El	Vendrell Portes obertes del Museu 
Pau Casals (10.00 a 14.00 i 16.00 a 
18.00 h) i concert del centenari del 
violí Dante Baldoni d’Enric	Casals 
(19.00 h). Avinguda Palfuriana, 67. 
Entrada lliure.

Girona

FesTes
Sant	Narcís En el marc de la festa 
major, actuació dels Marrecs de Salt i 
els Castellers de l’Alt Maresme (plaça 
de Sant Feliu. 19.30 h), concert de 
l’Orquestra	Plateria (plaça de 
Miquel de Palol. 22.00 h) i correfoc 
(plaça del Vi. 23.00 h).

Lleida

Fires
Vi Festa del Vi de Lleida, oferta 
enogastronòmica amb degustacions, 
música i espectacles. Plaça de la 
Llotja. De 19.00 a 0.00 hores.

P er ballar no és necessari tenir 
un cos perfecte, com demos·
traran els protagonistes del 

cicle Capacitats, que proposa tres set·
manes d’espectacles, tallers i projec·
cions al SAT!, el Macba, el Graner, La 
Caldera i el Mercat de les Flors.
 Fa 14 anys, la companyia anglesa 
Stopgap va iniciar una petita gran 
revolució incloent entre els seus ba·
llarins gent discapacitada. Els seus 
espectacles són referents en dansa 
integrada i han canviat la visió de 
la dansa de gran part del públic i 
professionals del sector. Avui pre·
senten Artificial things, el seu últim 
muntatge, que conté humor, color 
i aires de cine (SAT! 20.30 h).
 Demà, diumenge, Stopgap ofe·
rirà alguna cosa molt diferent. Es 
tracta del duo Bill & Bobby, un home·
natge a la mítica parella que van 
formar els actors i ballarins Ginger 
Rogers i Fred Astaire. Aquest espec·
tacle, que es veurà en el hall del Mer·
cat de les Flors (19.00 h), és gratuït. 
A continuació, la sala Pina Bausch 
acollirà una sessió de Dansa a la pan-
talla, amb una selecció internacio·
nal de curts i migmetratges de dan·
sa interpretats per persones amb 
discapacitats (19.30 h. 3 euros). Hi 
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Un repte en tota regla

dansa 3 Una aLTra Mirada Per a inTÈrPreTs i PúBLic

Canviar el concepte de dansa i desafiar el públic a obrir la seva mirada és l’objectiu 
del cicle ‘Capacitats’, en què actuen Stopgap, un referent de la dansa integrada.
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33 Dos membres de Stopgap, en una escena de ‘Bill & Bobby’.

STOPGAP

na serà Just a Dancer 2, que mostrarà 
el resultat del workshop realitzat per 
Thomas Noone i la seva companyia 
amb quatre intèrprets amb diversi·
tat funcional (Mercat, 20.15 h). Au-
rora, on el coreògraf Alessandro Sci·
arroni treballa amb cecs, acomiada·
rà el cicle. H

haurà noves projeccions el 31 d’oc·
tubre i el 7 de novembre.
 El cicle Capacitats inclou dues 
propostes gratuïtes més, totes dues 
el 31 d’octubre. La primera és Fuck-
in-progress (Macba, 19.00 h), una co·
reografia de Jordi Cortés estrena·
da al Grec. Cortés és un veterà que 
fa anys que està implicat en el tre·
ball del teatre físic amb tot tipus 
de persones i en aquesta peça col·
labora també amb l’associació Kia·
kahart·Arts en moviment. La sego·

33	‘Capacitats’,	amb	propostes	gra-
tis	i	de	pagament,	fins	al	8	de	novem-
bre.	Vegeu	les	pàgines	web:	www.	
mercatflors.cat	i	sat-teatre.cat/es/

Escena Poblenou, el festival de crea·
ció contemporània, celebra la seva 
14a edició amb el mateix objectiu 
dels seus inicis –promoure la inno·
vació i recolzar artistes emergents– i 
un programa que vol donar veu a la 
realitat social.
 Durant tot el cap de setmana, el 
festival omplirà de teatre, circ, dan·
sa, instal·lacions, col·loquis, tallers i 
performances diferents espais i sales 
del barri. Entre la vintena de propos·
tes destaquen Entre tazas (foto), un 
projecte d’Eléctrico 28 creat per a 
l’espai públic que vol celebrar el po·
der de la imaginació per construir 
un món millor (Rambla del Poble 
Nou, 55. Avui i demà). També Mr. Ke-
bab, espectacle d’humor de Joan Es·
trader (Espau Otto. Pere IV, 99. Avui, 

escena PoBLenoU

El	teatre	com	
a	altaveu	social

19.00 h), i Adiós Bienvenida, muntatge 
de titelles de Mimaia Teatre que re·
flexiona sobre els cicles de la vida 
(Can Felipa. Pallars, 277. Diumenge, 
12.00 h).
 Encara que el festival acaba de·
mà, la clausura tindrà lloc avui al Ca·

sino l’Aliança (Rambla del Poblenou, 
42. De 18.30 a 2.00 h), amb taller de 
hip hop per a nens, exhibició free-
style, classe de swing i nit musical 
amb Anarkattack & Wolf Saxon i DJ 
Nicky. Vegeu: www.escenapoblenou.
com/blog/ H
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