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Barcelona ciutat
La salut de la llengua catalana avui.

Conferència a càrrec de Jordi Janariz,
lingüista.
ACA. Diputació, 282, pral. (17.30 h).

La son i la influència en l’estat de la
salut. Conferència a càrrec del doctor

Estivill.

Sala Cotxeres del Palau Robert. Passeig de Gràcia, 197 (18 hores).
Menopausa i diabetis. Conferència a

càrrec d’ Anna Aparicio, endocrinòloga del Centre Mèdic Fogo.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

Què passa al món?: L’Àfrica oblidada:
més enllà del conflicte. Conferència a

MANCOMUNITAT, 100 ANYS
CCCB (i 5 seus a Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona)
Fins al dia 20 de juliol
Gratuït

]‘L’inici del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys’ és un

projecte expositiu que pretén disseccionar la història, els artífexs i
l’obra realitzada per la Mancomunitat de Catalunya coincidint amb
el centenari de la seva creació. El formen una exposició genèrica i sis
mostres temàtiques repartides pel territori català.

Un segle de Mancomunitat
LAURA PEIDRÓ
Barcelona

La idea de la Mancomunitat
de Catalunya era crear un
país a través dels quatre territoris catalans. Ara, cent anys
després de la seva creació,
l’esperit ressorgeix en forma

bem De la beneficència al servei públic de sanitat (al
CCCB), Noves estructures per
a l’educació (Escola Industrial) i Impuls al coneixement
científic (Institut d’Estudis
Catalans). A Girona, Normativització de la llengua (Casa de
Cultura); a Lleida, Comuni-

nitat del 1914 al 1917) de construir un país per al futur.
Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), a més de la mostra
temàtica esmentada, es pot visitar una exposició genèrica
centrada en la història de la
Mancomunitat. Mitjançant

càrrec de Lieve Joris, escriptora i periodista belga, i Albert Roca, professor d’antropologia a la Universitat de
Lleida. En anglès.

Songs of the Americas / Canciones de
las Américas. El trio format per Patri-

cia Caicedo, soprano, Nicos Stavlas,
piano, i Josep Bracero, viola, ofereix
un recital de cançons americanes de
Colòmbia. Gratuït.

Fundació Institut Nord-americà. Via
Augusta, 123 (19.30 hores).

La música en el cinema. Classe magistral del compositor Benet Casablancas en el marc d’aquest cicle.

Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí, 1-9 (20 hores). 4 euros.

El Pez. Espectacle dels Anacolutos y
Proyectos Poplíteos, sobre la capacitat humana d’oblidar per cometre
els mateixos errors. 6 euros.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (de
dimecres a divendres, 21 hores).

Teatre a la carta: Dulce Benedetti. La

Cia Dosmesú presenta la seva primera carta teatral per rememorar el
poeta Mario Benedetti.

Cidob. Elisabets, 12 (18.30 hores),

El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21 hores). 5 euros.

Connexió Magrib-Barcelona. Debat

amb Kaissa Ould, Xavier de Luca i el
periodista Toni Coromina.

Cicle Hamaques. Nou concert d’aquest cicle de música popular llatinoamericana amb el cantautor colombià David Machado, que presenta la
seva acció musical Nochedumbre.

Espai Avinyó. Avinyó, 52 (18.30 h).

Doncs jo, ara, votaré sí. Presentació
d’aquest llibre de Jofre Llombart.

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

Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz,
21 (21 hores). 5 euros.

Com ser un bon català. Presentació
d’aquest llibre de Quim Morales,
que estarà acompanyat de la resta
de l’equip del programa La segona
hora: Candela Figueras, Jair Domínguez i Xavier Pérez Ezquerdo.

Saffran + DJ Grounchoo (Balkan Party,
Balkan Swing). Vetllada amb ritmes

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

La crisi des de la trinxera. Presentació

d’aquest llibre de Joan Vila, en què
qüestiona l’anàlisi que s’ha fet de les
causes de la crisi des que va començar l’any 2007.

Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Dones de ràdio. Les primeres locutores
catalanes. Presentació d’aquest llibre

de Sílvia Espinosa, a càrrec d’Elisenda Albertí, editora del llibre, i
Elisenda Camps, periodista.

Llibreria Jaimes. València, 318 (19.30
hores).

TELÈFONS
ÚTILS

tradicionals i moderns, amb tocs de
swing, manouche, sons balcànics i
mediterranis.
KIM MANRESA

Un visitant
observa
d’una mostra excar el territori: teun element
positiva present a
lefonia i obres púde la mostra
les quatre provínbliques (Institut
situada al
cies catalanes i sid’Estudis
IlerCCCB, ahir
tuada a sis encladencs), i a Tarravaments diferents
gona, Xarxa de Bique corresponen a sis exposi- blioteques Populars (Palau de
cions temàtiques. Cadascuna la Diputació de Tarragona).
d’elles reflecteix un camp Si bé és cert que cada mostra
d’actuació i alguna de les se centra en un tema en paraccions que es van dur a ter- ticular, totes mantenen una
me durant els anys que la coherència estètica i de moMancomunitat de Catalunya dernitat que vol representar
va estar en actiu.
l’anhel d’Enric Prat de la RiAixí, a Barcelona hi tro- ba (president de la Mancomu-

Emergències ....................................112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ..012
Sanitat respon ..................................061

Policia .............................................091
Guàrdia Civil ....................................062
Guàrdia Urbana Barcelona ................092

fotografies, retrats i documents inèdits ens podem
transportar al 6 d’abril del
1914, dia de la seva constitució, i recórrer una dècada
d’innovacions i iniciatives revolucionàries en tots els àmbits, algunes de les quals encara perviuen avui. Això sí:
haurà d’aturar-se l’any 1925,
quan la dictadura de Primo
de Rivera en va forçar la dissolució. Però no va aconseguir eliminar-la del tot. Aquí
n’hi ha la mostra.c

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

Tarragona
TARRAGONA (Tarragonès)
El Banc d’ADN: La darrera esperança
pels nostres desapareguts a la Guerra
Civil. En el marc del 75è aniversari de

la fi de la Guerra Civil, xerrada a càrrec de Roger Heredia, impulsor del
Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la
Guerra Civil i membre de la Divisió de
Policia Científica del Cos de Mossos
d’Esquadra.

Arxiu Municipal, Espai Tabacalera, Av.
Vidal i Barraquer, s/n (19 hores).

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

Guanya i emporta’t la final.
Sigues el millor del torneig de tennis de La Vanguardia i Banc Sabadell i emporta’t
un pack VIP per a la final del Barcelona Open Banc Sabadell - 62è Trofeu Conde de Godó.
A més a més, només pel fet de participar-hi també podràs guanyar
entrades dobles per a totes les rondes fins a les semifinals.
Els tres primers classificats s’emportaran un pack VIP que inclou:
· Una entrada doble per a la final.
· Una invitació per a dues persones al restaurant del Village.
· Una subscripció anual a l’edició digital de La Vanguardia.
Participa-hi del 31 de març al 13 d’abril entrant a
bancsabadell.com/openbs, a facebook.com/bancosabadell
o a facebook.com/LaVanguardia.

Barts Club. Avinguda Paral·lel, 62 (23
hores). 5 euros.

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

