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REUS

‘Hamlet Solo’,
de William
Shakespeare
21.00 h. Teatre Fortuny

Dins del Cicle Grans Mestres,
un dels actors més hàbils en
el mestratge en l’ús de la
ironia escènica, Josep Julien,
protagonitza aquest arriscat
monòleg sobre una de les
tragèdies més importants de
la literatura anglesa. Amb un
discurs lúcid, perspicaç i
políticament carregat
d’intencionalitat, se’ns mostra
les contínues contradiccions
d’un personatge que en una
societat decadent es planteja
la correcció de la transgressió
del sistema. Una radiograﬁa
moderna sobre el conﬂicte
ètic i ﬁlosòﬁc entorn del
deure i el dret a la venjança.
Entrades: 15 €.

TARRAGONA

EL VENDRELL

Meditació per
la igualtat

‘El futur de
l’alimentació’

‘Els autèntics
superherois’

Sessió de meditació per la igualtat
i, a la mateixa hora, a Ca la Torre,
lectura del manifest per la igualtat
de gènere, seguidament de la
xerrada de Mireia Ros ‘Presoneres
del moviment republicà irlandès’.

La biotecnologia agroalimentària
jugarà un paper fonamental per
aconseguir la Seguretat Alimentària (FAO), és a dir per produir
suﬁcients aliments per a tots de
manera sostenible en un context
de canvi global. Preu: 4 €.

Hora del conte a càrrec de
Mans Unides. Per a infants a
partir de 4 anys (acompanyats
d’un adult). Places limitades a
40 infants. Cal inscripció prèvia
a la mateixa biblioteca o per
telèfon (977 66 21 18). Gratuït.

19.00 h. Sala Ferrer Malet de
la Casa de Cultura

‘’

Mont-roig i el Club de Lectura
de Mont-roig.

L’HOSPITALET DE L’INFANT

Dia Internacional
de les Dones
18.00 h. Miami Platja

Lectura del manifest institucional
per commemorar el Dia Internacional de les Dones.

Valls
Visites teatralitzades
10.00 h. Teatre Principal

Visites teatralitzades. Grup del
Teatre Principal: Les bambolines
del Principal. Informació i reserves:
Regidoria d’Ensenyament, 977 636
004.

El Vendrell
‘Rastres d’un missatge’
17.00 h. Sala Portal del Pardo

Exposició fotogràﬁca de Joan
Ramell. L’exposició romandrà
oberta ﬁns al 18 de març de 2018,
en horari de dimarts a dissabte de
17 a 20 h i dissabte i diumenge d’11
a 14 h.

Vila-seca
‘Sensaciones visuales’
10.00 h. Biblioteca

Planes para mañana

18.00 h. Biblioteca Pública

Te recomendamos leer...

Tarragona

Cambrils

Tecnoyayos

‘Històries de vida’

acuerdos

11.00 h. Biblioteca Torreforta

19.00 h. Confraria Pescadors

Els alumnes de 4t d’ESO de la
Salle de Torreforta dins del
programa FAIG ofereixen un
projecte d’aprenentatge i servei
voluntari a la comunitat a la qual
pertanyen d’una manera activa.
Cal inscripció.

Conferència ‘Històries de vida:
aproximació als papers de la
dona vora la mar’, a càrrec de la
historiadora Aïda Sánchez
Martínez. Acte inclòs dins la
Setmana per a la Igualtat de
Gènere.

◆ Autor: Dr. Miguel Ruiz
◆ Editorial: Urano
◆ Año: 2011
◆ Páginas: 153
◆ Precio: 10,50 €
◆ ISBN: 9788499442198

‘L’aroma del temps’
19.00 h. Llibreria La Capona

Núria Pradas ens parlarà sobre el
procés creatiu de la novel·la i
també sobre els perfums,
la seva història i evolució (amb
explicació de l’anècdota de
Chanel N.5).

Reus

◆ Título: Los cuatro

Creixell
‘Amor sense possessió’
Activitat de sensibilització
dirigida tant a les dones com als
homes. A càrrec de Javier
Rodríguez de ‘Clima i creixement’.

ANA RIVERA MAGAÑA

‘Sexe i drogues,
mirades diverses’
17.30 h. Mas Pintat

Taller amb famílies i adolescents,
dins el programa ‘Família i ciutat
educació compartida’ d’aquest
quadrimestre. Les inscripcions
s’ha de realitzar enviant mail a
familiaiciutat@reus.cat amb les
vostres dades.

El Vendrell
‘El paper moneda
al Baix Penedès’
19.00 h. Biblioteca Pública

Presentació del llibre ‘El paper
moneda al Baix Penedès durant
la guerra civil (1936-1939)’,
d’Isidre Aymerich. A càrrec de
l’autor i de Josep Solé i Bordes.

Farmacias de guardia
/977426076
MONTBLANC
24 h: Felip Sánchez, Jaume:
Avda. General Prim, 6/977860167
MÓRA D’EBRE
24 h: Molinga-Bengochea: Av.
Comarques Catalanes,
57/977400115
REUS
Diürn: Conde Peidro, Lucia:

Los cuatro acuerdos para la
felicidad y libertad personal

18.00 h. Hotel d’Entitats

Organitza: María Jesús Montía.

AMPOSTA
24 h: Romances Pujol, Carmen:
Crta. de Grao, 49/977700483
FALSET
24 h: Compte Ramisa,
Montserrat: Miquel Barceló,
16/977830914
GANDESA
24 h: Blanch Escurriola, Laureà:
Lleida, 3 (El Pinell de Brai)

19.00 h. CaixaForum

www.coft.org

Escultor Rocamora, 1/977757301
24 h: Guillen-Navàs-SentisVillanueva: Av. Paisos
Catalans,116 dreta /977322751
TARRAGONA
Diürn: Ciutat-Molero: Urb. La
Granja, Gran Canaria,
11/977543189
24 h: Payo Sol, Anna: Rambla
Vella, 31/977233119

TORTOSA
24 h: Malras, Marta: Barcelona,
46(St. Llatzer)/977510084
VALLS
24 h: Magdalena Arnal, Luis
Fernando: Sta. Joaquina de
Vedruna, 4/977600110
EL VENDRELL
24 h: Bueno Andreu, Vicent: Crta.
Valls, 57/977661656

■ Creo que cada libro tiene su momento y a mí este me llegó hace dos
semanas de la mano de una buena
amiga, alguien que se preocupa lo
suficiente por ti como para dejarte un
libro tan especial como revelador. Y
era el momento. Como lo fue para el
doctor Ruiz, cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte y volvió a

Teléfonos de interés
Guardia Civil: 062
Policía Nacional:
091
Protección Civil:
006
CatSalut respon:
061
Renfe: 902240202
TARRAGONA
Ayuntamiento:

977296100
Subdelegació:
977999000
Hospital Joan
XXIII: 977295800
Hospital Santa
Tecla: 977259900
Cruz Roja del Mar:
977217154
Guardia Urbana:

acercarse a la sabiduría ancestral, en
su caso, del conocimiento tolteca
(México), linaje del que prodece. Algo
tan sencillo y tan difícil a la vez como
reeducarnos con estos cuatro acuerdos: sé impecable con tus palabras,
no te tomes nada personalmente, no
hagas suposiciones y haz siempre lo
máximo que puedas. La importancia
de qué y cómo (te) dices las cosas;
en creer únicamente en lo que sabes
que realmente eres, ser fiel a la realidad, sin ‘montarnos películas’ y hacerlo todo lo mejor que sepamos.
Trabaja en cumplirlos y encontrarás
el camino hacia la libertad y la felicidad:
el cielo en la tierra. En ello me hallo.

Emergencias/Bomberos
Ambulancias/Mossos

977240345
Taxis: 977221414
977215656
REUS
Ayuntamiento: Sólo
llamadas desde
Reus 010
Otras llamadas:
901112113
Aeropuerto:

112
977779832
Taxis: 977345050
TORTOSA
Ayuntamiento:
977585800
Hospital Verge de
la Cinta:
977519100
Taxis:
977443011

