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AGENDA

Festa Esplai. Demà diumenge se celebra al Prat de Llobregat la 29a edició
de la gran festa anual de Fundesplai i
el món de l’educació en el lleure.
Aquesta festa aplega cada any milers
d’infants i joves amb les seves famílies que gaudeixen amb les més de
50 activitats programades com espectacles, tallers o una gimcana
solidària. La festa servirà per endegar la campanya Encerta
l’Estiu-Un estiu per a tothom!
Parc Nou. Prat de
Llobregat. Demà
d’11 a 18 hores.

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a
l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el
vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

dedica tot el dia als més petits, amb
tot d’activitats per gaudir en família
de la música i les arts. Hi ha tallers per
fer instruments, un concert de música per a nadons, l’orquestra infantil i
juvenil Do d’Acords o l’espectacle de
les 2Princeses Barbudes, L’Enciclopèdia baixeta de la nit. Tot és gratuït,
però cal inscripció prèvia
en algunes activitats.
Les places són limitades.
bcn.cat/ccalbareda

Fira del Circ Trapezi
]Un any més, Reus, capital del Baix

Camp, acull la gran fira del circ de
Catalunya, Trapezi. Al llarg del cap
de setmana els carrers i els teatres
s’omplen d’espectacles, presents
també als envelats que s’alcen a diverses places. En total hi haurà 70 funcions a càrrec de 42 companyies i artistes
procedents de vuit països. A partir de
les 11 del matí i fins ben entrada la nit,
avui, i fins a les 20 h, demà, se succeiran les funcions de companyies com les
catalanes MuMusic Circus, el Circ de les
Musaranyes o el Circ Pistolet, andaluses
com la Cia Barré, el belga Alexis Rouvre
o els gallecs Lusco e Fusco.
www.trapezi.cat

Centre Cultural
Albareda. Alba
reda,
2224,
Barcelona. Avui
d’11 a 20 hores.
.

I Festival de Mú
sica i Creació.

Aquest festival

Barcelona ciutat
Cicle de cinema cànnabic. Amb motiu
del tercer aniversari del museu es
projecten, entre d’altres, Ilegal (Brasil, 2014), Amsterdam’s War on
Weed (Països Baixos, 2014), o Pianta
Criminale (Italia, 2014). 7,5 euros.

HOMENATGE A ‘LA PEIXERA’
Trobada solidària i cultural
Conservatori Municipal de Música. Bruc, 110. A les 19.00 hores
www.amicsnepal.org

]Un acte en record de les víctimes del terratrèmol a Nepal i la

presentació dels projectes d’ajuda a aquest país substituirà el que
hauria d’haver estat només una festa de celebració dels 20 anys
d’Amics del Nepal, organització amb una intensa trajectòria de
col∙laboració, pionera en projectes d’apadrinament i alfabetització.

amb el Juli Aymi’Swing Quartet.

Sala Oval del Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Parc de Montjuïc (17 hores).
Gratuït.
Música clàssica. Marina Serra, sopra-

no, i Marina Pelfort, piano, ofereixen
un gran recital líric amb obres de Falla, Puccini, Fauré, Montsalvatge o
Donizetti. 19 euros.

MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Actrius. Representació d’aquesta
obra de Josep Maria Benet i Jornet a
càrrec del grup Dinàmics Teatre.

Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (avui i
demà, 18 hores). 3 euros.

Reminiscències. Concert de violoncel i
piano a càrrec de Jeux de Deux.

TELÈFONS
Ú T I LS

Josep Maria Serra

5 senses BCN. Burgos, 41 (18.30 hores).
12 euros.
Clàssica. Concert a càrrec del cor de
cambra Impromptu i la coral Mare de
Déu del Coll.

Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (19 h).

Dia d’Europa. Projecció de la pel·lícula

Ida, guanyadora del Premi LUX de cinema del Parlament Europeu 2014.

Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 19 (19.30 hores). Gratuïta.

35a Fira de Sant Ponç. Dos dies per
trobar productes dels productors del
Mercat de la Terra a més dels tradicionals de Sant Ponç.

Tarda de swing. Nova tarda de ball

Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12, Bar
celona. Demà, 12 h. 4 euros.

Still Beating. Marina Bbface & The Beatroots presenten el seu disc.

Carrer Pere IV, entre els carrers Fluvià i
Selva de Mar (avui i demà tot el dia).

Plaça de La Sedeta. Sicília, 321 (12.30
hores).

aquest espectacle interactiu s’utilitzen l’electrònica, tarimes vibrants i
molts instruments.

Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62 (19
hores).

el qual vol rescatar, a través de l’art
urbà i la participació de la ciutadania,
l’ús i el valor d’espais urbans de la
ciutat que a causa dels canvis urbanístics han perdut la seva funció social. Hi ha programades moltes activitats. http://usbarcelona.com/

Swanson & Amadeu Casas presenten
Early Blues Mood, en un especial 30è
aniversari del centre cívic La Sedeta.

La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92, Barce
lona. Demà, d’11 a 19 hores. 9 euros.
Osset Meu & The Sound Box. En

Los héroes son mi debilidad. Trobada
amb l’autora d’aquest llibre, Susan
Elizabeth Phillips.

Ús Barcelona, Festival d’Art i Espai Pú
blic. Segona edició d’aquest festival

XII Cicle d’aperitius musicals. Myriam

Fundació Catalunya-La Pedrera organitza una jornada dedicada a l’art de
ser pallasso dirigida als nens més
grans de tres anys i a totes les persones amants dels pallassos. Els participants hi trobaran pallassos com Claret Clown, Katraska, Martademarte,
Tombs Creatius, Los Herrerita, GAAC,
Toni Ortiz, Pepsicolen i molts altres.

Centre cívic El Coll  La Bruguera. L’Aldea,
15 (19 hores).

Palau Mornau. Hash Marihuana Cáña
mo & Hemp Museum de Barcelona.
Ample, 35 (de 10 a 22 hores). 7,5 euros.

Plaça del Molino (avui i demà, de 10 a
20 hores).

IV Festa Pallasso! Memorial Joan Bus
quets. Per quart any consecutiu la

Tenderete flamenco. Flamenc con-

DAVID RAMOS / GETTY

Els habitants del Nepal, aquest país en el sostre del món, necessiten tornar a començar

La reconstrucció del Nepal
NÚRIA ESCUR
Barcelona

F

a vint anys naixia
Amics del Nepal,
una petita oenagé
amb
voluntat
d’ajudar el creixe
ment d’aquest país, miracle de
temples mil∙lenaris sota la in
fluència d’un imponent Hi
màlaia. Des d’aleshores s’ha
fet moltíssima i bona feina, es
pecialment en centres d’aco
lliment infantil.
Aquest dissabte ho havien
de celebrar. Però el drama
ocasionat pel terratrèmol del
passat 25 d’abril va canviar els
plans. La cita es manté, però
aquesta vegada serà una tro
bada solidària en record de les
víctimes en el Conservatori
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Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Municipal de Música de Bar
celona. Els qui hi acudeixin
podran conèixer alguna cosa
més de la cultura nepalesa, els
projectes i l’esforç a què
aquest col∙lectiu destina prò
ximes intervencions.
La memòria de gairebé vuit
mil morts i quasi vuit milions
de persones que ho han per
dut tot ho mereixen. Per co
mençar s’intentarà proveir de
material sanitari, refugis
d’emergència i aliments a la
població de la vall de Bhim
phedi –han caigut el 80% de
les cases– i als nens de Siphal,
que tenen els seus pares a la
presó. La tragèdia ha desenca
denat també l’arribada de més
nens orfes o, simplement, en
ple desemparament, a aquests
centres.
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L’homenatge d’aquest dis
sabte d’Amics del Nepal –el
seuwebindicacomcontribuir
al seu esforç de reconstruc
ció– inclourà documentals,
música i ball nepalí i interven
cions musicals de Cristina
Morales, Mónica Sans i Bar
celona Coral Àsia. També hi
haurà una mostra de produc
tes artesanals del Nepal.
Urgeix enviar tendes de
campanya on puguin refu
giarse de la pluja, oferir res
posta ràpida a altres zones
afectades on, fins ara, s’havien
desenvolupat treballs d’alfa
betització, augmentar la
quantitat d’apadrinaments
per atendre el gran nombre de
nens que s’han quedat sense
família després del terra
trèmol...c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

temporani amb Alba Bioque, cante,
Antonio García, guitarra, Sergio Di Finizio, baix, Plácido Muñoz, percussió,
i Ruth Quesada.

Centre cívic Riera Blanca. Riera Blanca, 1
(19.30 hores). Gratuït.

Festes de la Mare de Déu del Roser.

Concert de l’Orfeó Barcelonès.

Santuari de Pompeia. Av. Diagonal, 450
(20 hores). Gratuït.
Sísif. Mitologia d’ahir per a avui amb
Arnau Vilardebó. 12 euros.

La Casa dels Contes. Ramón y Cajal, 35
(avui, 20.30 h, demà, 18.30 h).
La bella, la bestia y toda su familia. Al
cicle Contes y cuentos, Martha Escudero explica un culebrot del 1740.

Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (20.30 hores). 6 euros.

Seis pájaros de un tiro. Cicle de música
i art amb el dibuixant Carlos Maronna i el percussionista Txus Eguílaz.
Fizz Barcelona. Balmes, 83 (21 hores). 5
euros.

Calamento. Flamenco fussió amb Ra-

mon Vagué, baix, Pepe Camacho,
guitarra, i Xavi García, percussió.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant
Miquel, 59 (22 hores). Taquilla inversa.

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

