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ANA RIVERA MAGAÑA 

■ Quan arriba l’estiu em dóna per remenar 
llibres de destinacions. Aquest any m’he to-
pat amb la volta a Europa en 88 dies del ‘con-
vidat’ Albert Om. Un viatge en cotxe amb 
la seva parella Núria, que comença  (perdent 
diners) al casino de Mònaco, els canals i la 
roba estesa de Venècia, les postals ( i els cal-
çotets) de Viena, petits poblets d’Àustria, 
la visita a Mauthausen, l’arribada a la Munic 
americanitzada, les grues de Berlin, el llarg 

trajecte de Suècia fins a la fi del món, les sau-
nes finlandeses, el sol de Copenhaguen, les 
famílies de Dinamarca, les bicis (i el preu de 
la marihuana) a Àmsterdam, l’avorriment 
de Maarstrich i Brussel·les, la reina del vi d’Ale-
manya, els idiomes de Lux, l’Eurotúnel fins 
a l’atapeïda Londres, els bed&breakfasts de 
la Gran Bretanya, el monstre del llac Ness, 
la pau a Belfast, la missa a Irlanda, l’eclipsi 
a Dublín, les visitades Roma i París, el caos 
de Marsella, el menjar a Grècia i la calidesa 
dels veïns del costat: Portugal. 

TE RECOMENDAMOS LEER...

◆ Título: Els veïns da dalt 

◆ Autor: Albert Om 

◆ Editorial: La Campana 

◆ Año: 2000 

◆ Páginas: 323 

◆ Precio: 10 € 

◆ ISBN:  8488791917

Una visió irònica i lliure dels 
costums i rareses dels europeus 

◆ L’Auditori de Mas Miquel acull 
aquesta setmana el cicle Juliol 
Circense, amb tres propostes 
que no deixaran indiferent el pú-
blic. Aquest vespre obrirà el cicle 
la Cia Passabarret amb el seu es-
pectacle ‘Tandarica Circus’. Qua-
tre pallassos bojos capaços de 
disparar-se una canonada a l’es-
tómac, improvisar rutines aèries 
o jugar amb un llançador de gani-
vets amb miopia severa. L’ende-
mà, dimecres dia 12, ens endinsa-
rem en la màgia, l’escapisme i al-
tres proeses de la mà del sorpre- 
nent Dave Wonderthing. La mos-
tra finalitzarà el dijous, dia 
13, amb l’actuació de la 
Cia Hermanos Infon-
cundibles amb un es-
pectacle ple d’hu-
mor i de circ que ens 
farà riure. Les tres 
funcions tindran lloc 
a les 22 hores.

Juliol circense a l’Auditori de Mas Miquel

‘Tandarica Circus’, de la Cia Passabaret, obrirà el cicle ‘Juliol circense’.  FOTO: CIA PASSABARRET

Tarragona 

Els correbous 
20.00 H. Espai Jove Kesse 
En el marc del cicle de ponències 
i tallers al voltant de l’exposició 
‘Iceberg. L’ésser i la bèstia’ de 
Marta Baceiredo Talavero, 
aquesta tarda hi haurà un col·lo-
qui sobre l’abolició dels corre-
bous, a l’Espai Joves Kesse. Anirà 
a càrrec de Toni Teixidor i Anna 
Carbonell. Gratuït.

Valls 
22.00 H 

Auditori de 
Mas Miquel 
Accés lliure

Guardia Civil 
                                       062 
Policía Nacional 
                                       091 
Protección Civil 
                                      006 
CatSalut respon 
                                       061 
Renfe 
                 902240202 

TARRAGONA 

Ayuntamiento 
                   977296100 
Subdelegació  
                977999000 
Hospital Joan 
XXIII  977295800 
Hospital St.Te-
cla         977259900 
Cruz Roja del 
mar         977217154 

Guardia Urbana 
                   977240345 
Taxis     977221414 
                     977215656 
 
REUS 
Ayuntamiento 
Sólo llamadas 
desde  Reus       010 
Otras llamadas 
                        901112113 

Aeropuerto 
                   977 779832 
Taxis  977345050 
 
TORTOSA 
Ayuntamiento 
                  977585800 
HospitalVerge 
de la Cinta 
                    977519100 
Taxis    977443011

Teléfonos de interés >>> Emergencias 112 
Bomberos        112 

Ambulancias 112 
Mossos               112

AGENDA PARA MAÑANA >>>
Tarragona 
Contes solidaris 

18.30 H. Espai Jove 
La Palmera 
■ Coneixement d’un mateix i dels 
altres per entendre el món i 
definir com el volem. A càrrec 
de Carme González, Imma Pu-
jol i Rat Cebrián. Col·lectiu En-
tret(r)es. Espectacle gratuït 
per a públic familiar. 
 
Reus 
‘Pirates a la costa!’ 
18.30 H. Biblioteca Central 
Xavier Amorós 
■ Més enllà dels més coneguts 
i llunyans pirates del Carib, co-
neixerem aquest moment de la 
nostra història tan apassio-
nant com desconegut. 

Banyeres del Penedès 
Sopar final de Festa 
21.30 H. Societat Nova 
■ Tradicional sopar final de 
Festa Major i seguidament es-
pectacle. 
 
Cambrils 
‘Jaume Príncep, 
seguint l’estela’ 
20.00 H. Sala Àmbits 
del Centre Cultural 
■ Inauguració de l’exposició 
dedicada a la seva passió, la 
perruqueria en la seva vessant 
més creativa i espectacular. 
 
Flix 
Posa’t en forma 
a la fresca 
22.00 H. Pl. del Mercat 
■ La participació és lliure i es 
tracta de moure’s i ballar al rit-
me de la música. Es recomana 
portar roba còmoda. 
 
Tortosa 
‘La princesa Júlia’ 
11.30 H. Biblioteca 
Marcel·lí Domingo 
■ Contacontes d’aventures fan-
tàstiques. A càrrec de Rosa To-
màs, Cinta Alonso i Cinta Mas-
carell.

diumenges i festius d’11 a 13.30 h. Es 
pot veure fins al 16 de juliol.  
 Valls 
Psicomotricitat per a nadons 
10.00 H. Centre Cívic 
■ Reflexionarem sobre la impor-
tància del moviment i sobre qui-
nes són les necessitats reals dels na-
dons els primers anys de vida. Per 
a nadons de 0 a 12 mesos. Amb Mar-
ta Ortega. 
 
‘L’art d’una vida’ 
11.00 H. Museu de Valls 
■ Exposició ‘L’art d’una vida. Col·lec-
ció Daniel Giralt-Miracle’, una mos-
tra que reuneix més de cent cin-
quanta obres d’art de les més de tres-
centes que conformen la darrera 
donació de Daniel Giralt-Miracle al 
Museu de Valls. Horari: de dimarts 
a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i els 
diumenges i festius d’11 a 14 h. L’en-
trada és gratuïta. 
 El Vendrell 
Aula d’escultura Fenosiana 
18.00 H. Sala Portal del Pardo 
■ Exposició dels treballs dels alum-
nes de l’Aula d’Escultura de Recer-
ca Fenosiana. Horari: de dilluns a di-
vendres de 18 a 20.30 h, dissabtes d’11 
a 13 h i de 18 a 20.30 h. Tancat diumen-
ges i festius.

Amposta 
24h: Salom, Artur - Salom, 
Angela: Passatge Júpiter, 18 / 
977704076 
Falset 
24h: Ferrando Botella, Jo-
sep: Pau Casals, s/n. (Porre-
ra) / 977828331 
Gandesa 
24h: Piñana Doménech, Ra-
quel: Pl. Diputació, 2 (La Po-

bla de Massaluca) / 
977439727 
Montblanc 
24h: Felip Sánchez, Jaume: 
Major, 60 / 977860167 
Móra d’Ebre 
24h: Molina - Bengochea: 
Av. Comarques Catalanes, 
núm. 57 / 977400115 
Reus 
Diürn: Dalmau Cortes, Mer-

cedes: Dom Bosco, 7 / 
977343329 
24 h: Guillen-Navas-Sentis-
Villanueva: Av. Paisos Cata-
lans, 116  /  977322751 
Tarragona 
Diürn: Creus, Araceli - Escu-
dero, Irene: Violant d’Hun-
gria,23 - 25 / 977201842 
24h: Payo Sol, Anna: Rambla 
Vella, 31 / 977233119 

Tortosa 
24h: Barreda, F. - Sorli, V. - 
Barreda, I. ,: Av. Generalitat, 
87 / 977448106 
Valls 
24h: Rull Ferre, Consol: De la 
Cort, 26 / 977612517 
El Vendrell 
24h: Juste Diez de Pinos, Jo-
se Luis : Les Flors,74 / 
977664422

Farmacias de guardia >>> www.coft.org


