
Telèfons
Emergències	 112
Urgències	mèdiques	 061
Sanitat	Respon	 902.111.444
Creu	Roja	 93.300.65.65
Clínic	 93.227.54.00

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

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
Inf.	Renfe	 902.320.320
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15
TMB	 93.318.70.74
Ràdio	Taxi	 93.303.30.33

Taxi	Minusv.	 93.420.80.88
Serv.	Funer.	BCN	 902.076.902
Serv.	Fun.	Integrals	902.230.238
Síndic	de	Greuges	 900.124.124

Barcelona

cine
Zinemaldia Segueix aquest festival 
de cine basc, organitzat pel centre 
Euskal Etxea, amb el documental 
Memorias de un conspirador i un 
col·loqui amb el director, Ángel	
Amigo, i Jesús	Eguiguren. 
Placeta de Montcada, 1. 20.00 
hores. 1 euro.

Països	àrabs	Acaba el cicle de 
documentals i debats del IeMed 
Connectats a l’amplificador: música, 
joves i transicions, amb Líban: els 
ritmes de Beirut, de Fermín	Mugu-
ruza. Girona, 20. 18.30 h. Gratuït.

Postguerra El cicle sobre clandesti-
nitat i postguerra del centre cívic Fort 
Pienc programa Salvador, de 
Manuel	Huerga . Plaça de Fort 
Pienc, 4. A les 19.30 hores. Gratuït.

Tibet Documental i conferència 
Tempesta a les praderies, sobre 
l’actual crisi, amb Kate	Saunders. 
Casa del Tibet. Rosselló, 181. A les 
20.00 hores. Entrada lliure.

conFerències
Música La Biblioteca de Catalunya 
acull la xerrada Joaquim Homs. Un 
romàntic en un món modern, a 
càrrec d’Àlex	Garrobé, amb la 
música de Simon	Wildau. Hospital, 
56. A les 19.00 hores. Entrada lliure.

Maçoneria	El periodista Xavi	
Casinos pronunciarà la conferència 
¿Quiso Franco ser masón? Bibliote-
ca Arús. Passeig de Sant Joan, 26. 
A les 19.00 hores. Entrada lliure.

Mort Segueix el cicle Antropologia 
de la mort amb Jaume	Fàbrega i 
Àpats funeraris, tradicions entorn de 
la taula. Biblioteca Guinardó. Camè-
lies, 76. 19.00 hores. Entrada lliure.

Egipte Missió egiptològica catalana 
a Oxirrinc, una ciutat que emergeix 
del desert, a càrrec de Maite	
Mascort. Fnac L’Illa. Diagonal, 549. 
A les 19.30 hores. Entrada lliure.

Crisi El centre Bonnemaison acull el 
debat Crisi econòmica, impacte 
sobre les persones i nou model de 
creixement, amb Joan	Majó, 
Montserrat	Colldeforns, Martí	
Parellada i Joan	Trullén. Sant Pere 
més Baix, 7. 18.30 hores.

Dones Elisabet	Ferrer	parlarà de 
Les dones a l’art: protagonistes i 
víctimes de la seva època. Torre 
Llobeta. Santa Fe, 2. 18.00 hores.

FesTes
Carnaval Celebració del Dijous 
Gras amb la presentació dels Set 
Ambaixadors (mercat de la Llibertat. 
Plaça de la Llibertat, 27. 11.00 h), 
Arribo del Rei Carnestoltes i Sarau 
de l’Arribo amb Ball de Màscares 
(mercat de Santa Caterina. Francesc 
Cambó, 16. 18.30 hores).

músicA
Universitat El paranimf de la UB 
recupera el cicle Música a la 
Universitat amb l’actuació de la 
pianista Katia	Michel i el violon-
cel·lista Peter	Schmidt. Gran Via, 
585. A les 20.00 hores. Entrada lliure.

Guitarres	L’Escola Municipal de 
Música Eixample acull el concert d’Ad	
Líbitum	Bcn, ensemble de guitarres, 
amb obres d’Albéniz i Gershwin, 
entre altres. Sardenya, 368. A les 
19.30 hores. Entrada lliure.

Dijous	concert Segueix aquest cicle 
del conservatori municipal amb el 
concert Melodies d’or per a flauta, 
amb Eduard	Sánchez, Carme	Vilà, 
Jordi	Codina i Natàlia	Pèrez. Bruc, 
112. A les 20.00 hores. Gratuït.

A	cau	d’orella El centre cívic Vil·la 
Florida inicia aquest cicle de música 
intimista amb el concert Cançons 
sefardites, a càrrec d’Ester	Formosa 
i Elva	Lutza. Muntaner, 544. A les 
19.30 hores. Entrada lliure.

TeATre
Solidari Tu digues que l’estimes, 
d’Ivan	Campillo, a benefici dels nens 
orfes de Ruli (Ruanda). Teatre Gaudí. 
Pare Claret, 120. A les 20.30 hores. 
Entrada: 14 euros.

Tarragona

FesTes
Dijous	gras La Disfressa d’Or, 
passarel·la de disfresses individuals, 
amb desfilades a les 18.00, 20.00 i 
22.30 hores. Recinte firal. Palau de 
Congressos. 5 euros.

Girona

cine
Documental El Museu del Cinema 
estrena El planeta dels cargols, del 
coreà Seung-Jun	Yi. Sèquia,1. A les 
20.30 hores. Entrada lliure.

Lleida

músicA
Jazz El Cafè del Teatre acull una Jam 
Session amb Xavier	Monge, Ignasi	
González i Joan	Andreu. Roca 
Labrador, 4. 20.00 h. Gratuït.

Propostes Dijous 7. 2. 2013

M és enllà de les formes d’ex-
pressió d’art convencionals 
hi ha un món de possibili-

tats on la música, la paraula, la inter-
pretació i la creació manual s’unei-
xen per formar nous productes artís-
tics. A ells la Fundació Catalunya-la 
Pedrera dedica la segona edició de 
Noves escenes, noves mirades, un cicle 
de cinc escenificacions que durarà 
tot el mes de febrer. 
 Les mostres, a més a més de te-
nir un valor artístic, pretenen fer re-
flexionar el públic sobre la difícil si-
tuació econòmica que està vivint el 
món de la cultura  actualment. Així, 
al marge de les representacions, s’or-
ganitzaran dues taules rodones amb 
experts que parlaran sobre aquests 
temes.

LES	OBRES// Mi gran obra, de David 
Espinosa, és la primera representa-
ció plantejada amb Bestiari, una pe-
ça de la formació musical Cabo San 
Roque en què es mostraran instru-
ments musicals amb forma d’ani-
mals que han estat fabricats pels ma-
teixos membres del grup. Les dues 
obres estan programades per avui 
encara que la primera es tornarà a 
representar el dia 28 de febrer vi-
nent. El dia 14, el Col·lectiu 96º, un 
grup de performers, presentarà l’obra 
Fingir, una escenificació teatral que 
pretén ser una ironia sobre la matei-
xa acció d’actuar.

MIREIA	MOYA
BARCELONA

Crítica i fusió artística 

especTAcles 3 ‘NOVES	ESCENES,	NOVES	MIRADES’

La Fundació Catalunya-la Pedrera inaugura un cicle de creació escènica per fer-se 
ressò de la producció artística de Barcelona que convida a la reflexió. 

33 Detall de la peça ‘Mi gran obra’, de David Espinosa.

33	La	Pedrera.	C/	Provença,	261-	
265.	Més	info:	www.lapedrera.com,			
horari:	Mi	gran	obra	(19.30	h).	Les	al-
tres	funcions	(20.30)

FUNDACIó CATALUNyA-LA PEDRERA

 Les altres dues obres, De milagros 
y maravillas-Conferencia optimista, de 
la fundació Collado-Van Hoesten-
berghe, i El rei de la soledat, de Play-
ground i Xavi Bobés, tindran lloc el 
21 i el 28 de febrer respectivament. 
Són dues propostes molt alternati-
ves que conviden a la reflexió a par-
tir de l’humor, l’espectacle d’idees, 
la intriga i el retrat visual d’estruc-
tures decadents i sòrdides. 
 Som societat fast-cult?, el títol de la 
primera taula rodona del cicle, es re-
alitzarà el 12 de febrer a les 19.00 ho-
res, i la segona, El programa Fàbriques 
de Creació de Barcelona, que comptarà 
amb la participació de Llucià Homs i 

Cristina Alonso, s’efectuarà el dia 19 
a la mateixa hora que l’anterior.  
 La primera funció es localitza-
rà a l’auditori de l’edifici i les altres 
s’ubicaran a la sala Gaudí, l’antiga 
cotxera de la Pedrera. Les entrades 
tindran un preu de sis euros encara 
que també es pot adquirir un abona-
ment de les quatre sessions que es re-
alitzen a la sala Gaudí per 18 euros. 
Les taules rodones, en canvi, són de 
lliure accés.

33 Un moment de ‘Bestiari’, representació del col·lectiu Cabo San Roque.

FUNDACIó CATALUNyA-LA PEDRERA

DIJOUS
40 7 DE FEBRER DEL 2013


