
Telèfons
Emergències  112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
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

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

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

Barcelona

cine
‘Família’ En aquest cicle del centre 
cívic Sagrada Família, projecció de 
la pel·lícula de Mar Coll Tres dies 
amb la família. Provença, 480. A les 
20.00 hores. Entrada lliure.

Mediapro Aquest grup de 
comunicació celebra els seus 20 
anys amb un cicle de projeccions 
que s’acaba avui amb el documen-
tal Llach, la revolta permanent, i un 
debat amb Ana Messuti, Marçona 
Puig Antich, Iñaki Martín i Josu 
Ormaetxea. Edifici IMAGINA. 
Diagonal, 177. 19.30. Gratuït.

Masclisme Projecció del documen-
tal I tu com ho veus?, una producció 
del grup del Taller Documental 
Creatiu del Centre Bonnemaison, 
amb la participació de les realitzado-
res. Parc Sandaru. Buenaventura 
Muñoz, 21. 19.00 ho. Gratuït.

Filmoteca Fnac Projecció de  
Las hermanas De Gion, de Kenji 
Mizoguchi. Fnac L’Illa. Diagonal, 
549. A les 18.00 hores. Gratuït.

Vídeo Flux Club, extensió del 
Festival de Vídeo d’Autor, amb 
projeccions, videoperformances i 
col·loquis. Antic Teatre. Verdaguer i 
Callís, 12. 21.00 hores. Gratuït.

conFerències
Noblesa Comença el cicle de 
conferències La Guerra de Succes-
sió als arxius amb La classe dirigent 
del Braç Militar del Principat de 
Catalunya a la Guerra de Sucessió, 
a càrrec d’Eduard Martí. Reial 
Acadèmia de Bones Lletres. Bisbe 
Caçador, 3. 19.00 hores. Gratuït.

Addiccions El periodista Jordi 
Romañach parlarà sobre L’adicció 
a les tecnologies. Biblioteca Les 
Corts. Riera Blanca, 1. 19.30 hores.

‘Ciutat oberta’ Cicle de conferèn-
cies que organitza el CCCB en què 
avui Marina Espasa presentarà 
l’escriptor Rafael Chirbes, que 
parlarà sobre Runes i progrés. 
Montalegre, 5. 19.30 hores. 3 euros.

Frau fiscal El desordre financer: la 
batalla contra el frau fiscal, debat 
amb Carlos Jiménez Villarejo i 
Miguel Ángel Mayo. Cristianisme i 
Justícia. Roger de Llúria, 13. A les 
19.00 hores. Entrada lliure.

Arquitectura José Miguel de 
Prada Poole pronunciarà la 
conferència Arquitectura evanes-
cente. ESARC-UIC. Immaculada, 
22. A les 19.00 hores. Entrada lliure.

Mediterrani Causes de les revoltes  
a la Mediterrània: què ha canviat?, a 
càrrec de Javier Albarracín. Biblio-
teca Poble-sec. Blai, 34. 19.00 h.

L’Hospitalet Segueix el cicle de 
debats de L’H Espai de Debat Les 
polítiques del PP... retrocés, contrare-
forma, involució? amb l’exministre 
Joan Majó, que serà presentat pel 
periodista Antonio Franco. L’Har-
monia. Xipreret. 19.30 h. Gratuït.

FesTes
Sant Medir Romeries per: 
3Gràcia. Sortides de la plaça de la 
Vila de Gràcia (10.00 h) i els carrers 
Sant Salvador i Escorial (19.00 h). 
3Sant Gervasi. Al matí les colles 
participaran en la cercavila  
pels carrers i places del barri. 
3Sarrià. Desfilada per carrers  
i places al matí i cercavila des  
del Desert de Sarrià (18.30 h). 
3Sant Cugat del Vallès. Els gegants 
i banderers sortiran des de la plaça 
Octavià en direcció a l’ermita de Sant 
Medir (8.30 h), on se celebrarà la festa 
amb sardanes, balls tradicionals i 
actuació castellera (12.00 h).

llibres
Esports Arcadi Alibés presentarà 
100 motius per córrer. Casa del Llibre. 
Passeig de Gràcia, 62. 19.00 hores.

Música
Clàssica Concert Començant per la 
B, a càrrec del Trio Rodin. La Casa 
Elizalde. València, 302. 20.30 hores. 
Gratuït. Reserves: 93.488.05.90.

Tarragona

llibres
Relats Presentació d’Elles també 
maten amb tres de les autores, 
Margarida Aritzeta, Mònica Batet  
i Anna Maria Villalonga. La Capona. 
Gasòmetre, 41. 20.00 h.

Girona

FesTes
Roses Desfilada mortuòria del  
Rei Carnestoltes i enterrament de  
la sardina amb la pirotècnia dels 
Senyors del Foc. Plaça de 
Catalunya. 18.30 h.

Lleida

exposicions
Wim Wenders Segueix l’exposició 
de fotografies panoràmiques 
d’aquest prestigiós cineasta i fotògraf 
a la Fundació Sorigué. Alcalde Pujol, 
2. De 10.00 a 14.00 i 17.00 a 19.00 h. 

L a història de la tasca de Cà-
ritas de Barcelona va inevita-
blement unida a l’evolució so-

cial, fet que brinda un precís retrat 
de la precarietat de cada moment. 
Així ho podran comprovar aquells 
que s’acostin des d’avui fins al 27 
d’abril al Palau Robert, que acull 
una exposició i diverses activitats 
per commemorar el 70è aniversari 
del naixement d’aquesta oenagé 
vinculada a l’Església catòlica que 
en els últims temps s’està veient des-
bordada. Al llarg de les dècades, 
aquesta organització ha estat sem-
pre del costat dels que més ho neces-
sitaven: des d’aquells que el 1944, 
quan va començar la seva acció soci-
al, vivien les penúries pròpies de la 
guerra civil, fins als que ara tenen se-
rioses dificultats per mantenir el 
dia a dia, si no directament el sostre, 
per la falta de feina essencialment. 
Sense oblidar les persones grans i la 
infància, un col·lectiu, aquest úl-
tim, al qual Càritas presta una espe-
cial atenció des que la crisi es va 
instal·lar tossudament en milers de 
famílies.

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

70 anys amb les persones

exposiciÓ 3 seT DècaDes De cÀriTas De barcelona

El Palau Robert acull des d’avui fins al 27 d’abril una mostra que recorre l’acció 
social, la sensibilització i la denúncia que caracteritza aquesta oenagé. 

Propostes Dilluns 3.3. 2014

33 Passeig de Gràcia, 107. De dilluns a 
dissabte de 10.00 a 20.00 h. Diumenges 
i festius de 10 a 14.30 h. Entrada lliure.

 En els últims anys, el suport de 
Càritas de Barcelona no ha fet més 
que augmentar a causa de la crei-
xent pobresa, fet que ha portat 
l’oenagé, lamentablement, a recu-
perar aquell paper assistencialista 
que semblava superat per ajudar 
famílies a cobrir les seves necessi-
tats bàsiques. Però també ha cres-
cut, com treuen pit moltes oenagés 
d’aquest àmbit, per intentar veu-
re-li alguna cosa bona a aquesta pe-
nosa situació social, el suport des-
interessat de persones anònimes: 
la solidaritat. Per això, en l’exposi-
ció Un no per a ningú. 70 anys, que rep 
el visitant amb la projecció d’un ví-
deo sobre un relat de pobresa que 
pretén remoure consciències, té un 
lloc molt destacat el paper del vo-
luntariat. I també, els projectes que 
l’oenagé té en marxa en favor de la 
inclusió, com l’acompanyament en 
la recerca de feina, la mediació en 
vivenda o els espais per encaminar 
cap a la normalització famílies amb 
nens petits. H

33 La plaça de Can Fabra (Sant Andreu), amb el logotip de Càritas cobert amb aliments, el maig del 2013.

ARXIU / DANNY CAMINAL

DILLUNS 333 DE MARÇ DEL 2014

Debats, cursos  
i concursos 
33 L’exposició, que s’inaugurarà 
oficialment el dia 20 amb un acte 
en què participarà el cardenal 
Lluís Maria Sistach, es completa 
amb un programa d’activitats de 
sensibilització dirigides a dife-
rents públics. Per exemple, hi 
haurà diversos debats de contin-
gut social, com el que se celebra-
rà el 10 d’abril a les set del vespre 
sota l’enunciat Vivenda i salut; 
jornades matinals enfocades a 
les famílies que es portaran a ter-
me els dissabtes 22 de març i 26 
d’abril de 10.00 a 14.00 hores, i la 
projecció de curtmetratges do-
cumentals (26 i 27 de març i 24 
d’abril). Aquestes activitats se-
ran d’entrada lliure i gratuïta. 
També, entre altres, està previst 
un curs d’iniciació al voluntariat 
que s’impartirà els dissabtes 8, 
15 i 22 d’aquest mes, encara que 
només s’hi podrà accedir per in-
vitació.
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