
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
TMB	 93.318.70.74

Inf.	Renfe	 902.320.320
Rodalies	Renfe	 900.410.041
Inf.	aeroport	 902.404.704
Inf.	port	 93.298.60.00
Ferrocarrils	Gen.	 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon	93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio	Taxi	 93.303.30.33
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
Sala	Montjuïc Aquest cicle de cine 
i música al castell de Montjuïc 
segueix amb el swing de Saphie	
Wells	&	the	Swing	Cats (20.30 h) i 
projecció de Boyhood, de Richard	
Linklater (22.00 h). 6 euros.

Casaldàliga	En el marc de 
l’exposició que la Casa Amèrica 
dedica al bisbe rebel, projecció del 
documental Pere Casaldàliga, les 
causes i la vida, de Francesc	
Escribano. Amb debat posterior. 
Cinemes Girona. Girona, 175. 20.00 
h. Aportació voluntària.

FesTes
Carmel La festa del barri continua 
amb botigues al carrer (Llobregós i 
Conca de Tremp. De 10.00 a 20.00 
h), concerts de Dfigurins (plaça de 
Salvador Allende. 19.30 h) i Molmat	
Trio (terrassa del centre cívic 
Carmel. Santuari, 27. 22.00 h) i ball 
amb l’orquestra Swing	Latino 
(rambla del Carmel / Llobregós. 
22.30 h).

llibres
Artista Presentació de Rere les 
petjades del delicte, llibre d’artista 
d’Angie	Bonino. L’acompanyaran 
els comissaris responsables dels 
textos: Olivier	Collet,	Federica	
Matelli i Valentina	Montero. 
Blueproject Foundation. Princesa, 
57. A les 19.00 hores.

Sabadell	David	Roas presentarà  
el seu llibre de contes Bienvenidos a 
Incaland. L’acompanyarà Pablo	
Martín	Sánchez. Librerío de la 
Plata. Sant Jaume, 8. 20.00 hores.

Música
Blues En el 13è Festival de Blues de 
Barcelona, concert amb Sweet	
Martha	&	The	Blues	Workers,	
Nico	Wayne	Toussaint i el 
col·lectiu Barcelona	Blues	
Reunion, que agrupa una desena 
d’artistes de la talla de Big	Mama	
Montse,	Riqui	Sabatés,	Amadeu	
Casas i August	Tharrats, entre 
altres. Parc Central de Nou Barris. A 
les 19.30 hores. Gratuït.

‘Recordant	els	Beatles’	Audició 
comentada a càrrec de Josep	
Maria	García	i Francisco	José	
Bueno. Centre cívic El Coll. Aldea, 
15. A les 19.00 hores.

‘Música	als	parcs’ Concert de 
clàssica amb Miguel	Fornell al 
Jardí de Rosa Deulofeu (Eixample). 
A les 21.00 hores. Gratuït.

Catalana Música de la terra amb la 
Cobla	catalana	dels	sons	essen-
cials	al pati de la Casa Golferichs. 
Gran Via, 491. 22.00 h. Gratis.

Solidària	El cicle de concerts 
solidaris que promou Fundesplai en 
favor de la campanya de beques Un 
estiu per a tothom! programa avui 
sessió de rock amb Manel	Celeiro i 
Oscar	Moon. Sala Koitton Club. 
Rossend Arús, 9. 23.30 h. 2 euros.

L’Hospitalet El festival de música 
Petit format segueix amb La	
Bienquerida,	Fernando	Alfaro i 
Amatria. Jardins de Can Sumarro. 
Barcelona, 130. 19.00 h. Gratuït.

Cornellà Nit de pop amb Marlango. 
Parc de Can Mercader. A les 22.00 
hores. Gratuït.

Martorell La segona edició del 
festival Pas, pont a les arts arrenca 
amb un concert de La	Locomotora	
Negra. Pont del Diable. A les 22.30 
hores. Gratuït.

TeaTre
Cabaret El centre cívic Barceloneta 
organitza Fiarts, festival intercultural 
d’art de carrer amb circ, malabars, 
danses i folklore a càrrec de Tomas	
Taboada,	Cirkonita,	Brayan	
Gambi,	Nikolay	Nosenko,	Duo	
Laos i Toto	Malabars, entre altres. 
Plaça del Poeta Boscà. 18.30 hores.

Tarragona

dansa
Deltebre El festival Deltebre Dansa 
programa per avui coreografies de 
Samuel	Lefeuvre	&	Flor	Demestri,	
Sólodos i Guillermo	Weickert. 
Carpa. A les 22.30 hores. Gratuït. 
Reserva: www.deltebredansa.cat

Girona

Música
Platja	d’Aro Les Nits de Jazz 
d’aquesta població comencen avui 
amb un concert del cantant Anthus, 
acompanyat de Vicenç	Solsona 
(guitarra), Santi	Galán (piano), Manel	
Fortià (contrabaix) i Ramon	Díaz 
(bateria). Platja Gran (Cavall Berenat). 
A les 23.00 hores. Gratuït.

Lleida

Música
Solsona Retrats d’un sentiment, 
concert de la Cobla	Marinada i la 
Colla	Violetes	del	Bosc que recorre 
els últims 150 anys d’història de 
Catalunya. Plaça de Sant Joan. A les 
22.00 hores. Gratuït.

E l Japó té un lloc destacat en la 
recta final de la Setmana de 
l’Artesania de Catalunya 

amb una col·lecció de productes ar-
tesanals que uneixen tradició, dis-
seny i innovació i amb la presència 
d’artesans nipons que portaran a 
terme tallers i presentacions a The 
CraftRoom, la principal mostra 
d’artesania que se celebra anual-
ment a Catalunya. Fins diumenge, 
la fira reunirà 108 d’expositors al 
Born Centre Cultural.
 Escoles d’Art i Disseny, museus, 
galeries, associacions i gremis sec-
torials i territorials, administraci-
ons locals i comarcals i organismes 
de promoció mostraran la seva arte-
sania al llarg d’aquest cap de setma-
na. L’oferta es completa amb un ca-
lendari d’activitats dirigides al pú-
blic familiar.
 El Japó, el país convidat, mostra-
rà estris utilitzats en la seva cuina 
tradicional, a més a més de produc-
tes tèxtils, accessoris, complements 
i cosmètics elaborats de manera ar-
tesana. Molts productes provenen 
de la regió de Tohoku, situada a l’ex-

EL	PERIÓDICO
BARCELONA

Artesans japonesos

Fira 3 THe craFTrOOM

El Born Centre Cultural acull fins diumenge a la nit la quarta edició de la gran 
mostra de productes artesans catalans, amb el Japó com a país convidat.
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33 Un grup de creadores japoneses preparen un taller de confecció per a The CraftRoom.

ThE CRAFTROOM

ció de les comunitats a 
través de l’artesania i el 
disseny.
 Un dels plats forts de 
la mostra serà la pre-
sència de la jove em-
presària Rika Yajima, 
que als 25 anys ha es-
tablert amb gran èxit 
una marca d’accesso-
ris dirigits als nadons i 
infants amb l’objectiu 
d’educar les generaci-
ons futures en la belle-
sa i els valors de la cul-
tura nipona.

CASA	ÀSIA	/ Després de la clausura de 
The CraftRoom, dilluns, Yajima ofe-
rirà una conferència a Casa Àsia, al 
Pavelló de Sant Manuel, al recinte 
modernista de Sant Pau, sobre les 
iniciatives socials al Japó que consi-
deren el disseny un instrument 
d’innovació. H

trem nord-est de Honshu, l’illa prin-
cipal del Japó, que va ser devastada 
pel terratrèmol i el tsunami que va 
sacsejar el país el 2011 i que avui, en 
plena reconstrucció, és un vibrant 
laboratori de nous projectes cen-
trats en el treball de les comunitats 
i de la innovació aplicada a tècni-
ques tradicionals.
 De manera paral·lela a la venda 
de peces, els artesans japonesos por-
taran a terme tallers i presentaci-
ons sobre la cistelleria i l’elaboració 
tradicional de seda. També explo-
raran qüestions com la regenera-

33	Saló	The	CraftRoom.	El	Born	Cen-
tre	Cultural.	Plaça	Comercial,	12.	
Des	de	les	10.00	hores	fins	a	les	21.00	
hores	(diumenge,	fins	a	les	20.00	ho-
res).	Accés	gratuït.

33 Collarets elaborats per artesans del Japó.
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19306 €

42

España

10 Julio, 2015


