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FLAIXOS

► Monólogos con 
CariHos y concierto de 
sQualos en el Griffin

Garlitos, en uno de sus 
delirios, dejó su trabajo 
como licenciado en 
arquitectura y se dedicó a la 
bebida... concretamente a 
servirla, en un famoso local 
barcelonés de actuaciones 
musicales. Garlitos cumplía 
el precepto divino de dar 
de beber al sediento y 
cantaba sus canciones 
cuando le dejaban. Uno 
de los clientes que lo 
sufrió en sus tímpanos 
fue Andreu Buenafuente, 
que ante la sorpresa de 
todos, lo fichó para su 
programa. Después de su 
gran éxito le propusieron 
participar en Noche Sin 
Tregua de la Paramount 
Comed/. Garlitos continua, 
sin tregua, siempre con 
su guitarrilla a cuestas, y 
este viernes llega al ciclo 
de monólogos del Griffin 
(La Segarra. 25). A las 
23.30h con entrada libre 
y consumición mínima.
Y el sábado, el ciclo de 
conciertos trae al grupo 
sQualos, con covers y 
versiones de temas clásicos 
de los 60, 70 y 80 (Beatles. 
Elvis Presley, Bryan Adams,

Roy Orbison, Tina Turner, Tom 
Jones, etc.).

► «Diàlegs 528» a 
LAlternativa Teatre, 
divendres i dissabte

La Cia. Lilla de Nu, resident 
a LEstruch. presenta aquest 
divendres i dissabte a les 22h 
la seva obra multidisciplinar 
Diàlegs 528 a la petita sala 
independent L’Alternativa 
Teatre (Marià Aguiló. 22).
Són Núria Garcia (viola),
Núria Roca (ballarina), Núria 
Santander (rapsoda). Amb 
aquesta proposta obren «una

porta a l’amor, plasmant 
amb música, dansa i poesia 
diferents situacions on la 
seva força o la seva absència, 
provoquen reaccions 
i emocions fàcilment 
identificables que traspassen 
les fronteres del temps, la 
procedència i les condicions 
pròpies dels éssers humans*. 
Les entrades es venen a 
10 euros. D’altra banda, 
LAItemativa ha programat 
aquest diumenge, dia 20 
(19h), La filla de Chagall, 
una lectura dramatitzada a 
càrrec de Mireia Vallès amb 
dramatúrgia i direcció de

Ferran Joanmiquel (10 euros). 
Un text sobre Tamar, una 
israeliana d'origen sefardita 
que vol alliberar-se del pes 
mort de la història del seu 
poble.

► Concert benèfic per 
Caritas amb molts artistes 
al The Wïld Geese

Aquest dijous el pub The Wild 
Geese de la PI. de l'Àngel 
celebra una nit benèfica a 
favor de Càritas (es recull 
aliments no peribles) on 
actuaran a les 20.30 Ninette 
Morel, a les 21h Artur Martí, a 
les 21.30 The Blues Prisoners 
a les 22.30 Sin noticias de 
Alicia i a les 23.30 Black 
Wagón Band.

► Concert de Nadal del 
Club dfAvis de la Pf. Vallès 
aquest dissabte

Amb les corals Endevant 
i Can Gorg de convidades 
-ambudes dirigides per 
Maria del Mar Lara- aquest 
dissabte (17.30h; 5 euros) 
arriba el Concert de Nadal del 
Club d'Avis de la PI. Vallès. El 
repertori inclou nadales i les 
cançons melòdiques habituals 
dels artistes i la coral del 
centre, dirigits tots per Emili 
Tost.

«La suprema 
ficció»
d’II'iús Teatre 
a l’Àgora

C. C.

Aquest dissabte aixeca 
ja el teló a l’Espai Àgora 
de Sant Oleguer el caba
ret literari d’il·lús Teatre, 
una cita inel·ludible sota 
la direcció de Jordi Fité 
que enguany porta per 
títol La suprema ficció.

La nova producció, i ja 
en van 18, reunirà a l'es
cenari ‘il·lusos* habituals 
com Montse Vidal, Jep 
Barceló i Pedro Ruiz i, a 
més, es recupera l’actor 
Santi Ricart i incorporen 
l'actriu Mariona Ribas 
com a novetat.

El pianista Miquel 
Tejada torna a dirigir la 
part musical, en directe 
amb Marta Valero, Gui
llem Barceló i Jan Fité. 
La següent funció, el dia 
de Nadal, ja està exhau
rida, però continuaran 
els dies 26. 27, 28, 29 
i 30 de desembre i 1, 2 i 
3 de gener a les 22.30h 
(609790176)■

Classificats
VENDES • TRASPASSOS • LLOGUERS • COMPRES • BORSA DEL TREBALL • SERVEIS • DIVERSOS • CONTACTES • MERCAT DEL MOTOR

VENDES
SE VENDE o traspasa Bar Las Bro

chas. Económico. 606755631.

OPORTUNITAT
INVERSORS

PIS EN VENDA
A BARCELONA

(c/Mandri)
Amb traster i parqurng 

(actualment llogat)
Informado i venda:
93 715 57 34

ÑAU INDUSTRIAL EN VENDA
AL POL. IND. COLL DE MANYA 

A GRANOLLERS
1.300 m2 de solar

Planta baixa de 579 mJ + dos altells de 81 y 180 m2 

Informació i venda:
93 715 57 34

LOCALS COMERCIALS 
EN VENDA

A LA RONDA PONENT
De 295 a 379 nV 

Informació i venda:
93 715 57 34

EL LLANO
Piso de 3 hab.

Trastero
Totalmente exterior

44.000 €
687 597 426

PLAZA
ESPAÑA

Piso de 3 hab.
Lavadero
Balcón

Ascensor
119.000 €

671 039 189

VENDA DE

PLACES
D’APARCAMENT

A LA RONDA 
PONENT

Informació i venda:
93 715 57 34

JUNTO 
EIX MACIÀ
Piso de 4 hab.

Todo exterior 
Ascensor

129.000 €
671 037 043

Anuncis
Classificats

LLOGUERS
TRASPASSOS

LOCAL- OFICINA con almacén, 

bien equipada. Fácil aparcamiento. 

619275842.

TRASPASO POR NO PODER aten

der Cafeteria Avda. Matadepera. 

619161718.

HABITACION CONFORTABLE, Co

cina. electrodomésticos, servicios. 

290 Euros. Gastos incluidos. 

665165799.

TRASPASO BAR- CAFE Alquiler 

muy bajo. Rambla Egara Terrassa. 

665190903.

PLAZA MARCET Alquilo piso seño

ra, soleado, gran balcón. 

937170302/938410311.


