
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

El	temps

AVUI, dImArTs dEmÀ

sol i núvols
Màxima Mínima

+24 +21

risc de pluja

TEMPERATURA

El	més	destacat

Festa a la platja amb
el millor pop català

La Mercè 2014 estrena un nou es-
cenari a la vora del mar, la platja 
del Bogatell, amb una festa que vol 
enaltir l’esperit mediterrani de la 
ciutat. Els elegits per a aquesta es-
trena són tres dels grups més cone-
guts de l’escena catalana del mo-
ment, tres bandes joves i marxoses 
que són una aposta segura per ga-
rantir que la trobada sigui un èxit. 
L’indie-pop de Manel obrirà la nit 
amb els temes del seu últim disc, 
Atletes, baixin de l’escenari. Txarango 
(foto) i la seva música fusió amb ba-
se reggae prendrà el relleu cap a les 
23.30 hores. I La Troba Kung-Fú tan-
carà la vetllada (1.30 hores) amb els 
seus sons mestissos que barregen 
rumba, cúmbia i rock. Tres propos-
tes amb ritme per a un espectacle ti-
tulat Mediterràniament que neix amb 
vocació de repetir. H

MÚSICA
21.30 / 1.30
POP	A	PROP	DEL	MAR
Platja del Bogatell

Estocolm sona al  
cor de Barcelona

MÚSICA

21.30 / 1.00
NIT	D’ESTOCOLM

Mig centenar d’artistes d’Estocolm, 
la ciutat convidada de la Mercè 2014, 
han aterrat a Barcelona aquests di-
es. La seva presència es detecta en 
les projeccions sobre la façana de 
l’ajuntament, al castell de Montju-
ïc, al parc de la Ciutadella i, aques-
ta nit, en una vetllada musical que 
ha estat organitzada pel BAM a la 
plaça de Joan Coromines i a la veï-
na plaça dels Àngels. Serà la nit de 
pop d’Estocolm, una cita especial-
ment dedicada a les sonoritats més 
noves que arriben del nord d’Euro-
pa. Una ocasió única per poder co-
nèixer l’avantpop de la cantautora 
Mariam the Believer, el dream-pop 
del trio Postiljonen, el soul potent i 
carnós de Seinabo Sey, l’electropop 
de Frida Sundemo, el rave de Zhala i 
el pop melòdic del conegut trio No-
nono (foto). HPlaça de Joan Coromines

jornAdEs

Festival	Àsia Un dia a l’Àsia, amb 
música, danses, contes, degusta-
cions gastronòmiques i tallers. Places 
dels Àngels i de Joan Coromines. 
D’11.00	a	21.00	hores.

Mostra	d’Associacions La Fura 
dels Baus clausura aquesta cita d’en-
titats. Plaça de Catalunya. 20.30	h.

CosmoCaixa Experiments i 
activitats per celebrar el seu desè 
aniversari. Isaac Newton, 26.  
De	10.00	a	20.00	hores.

InFÀnCIA

Circ El castell de Montjuïc es 
converteix en un circ per a tota la 
família, amb pallassos, malabars, i 
acròbates. D’11.00	a	20.45	hores.

Demà

TrAdICIons

Castells Matí de festa major amb 
gegants i castells. Plaça de Sant 
Jaume. De	10.00	a	13.00	hores.

Cavalcada Rua des de Pelai fins a la 
plaça de Sant Jaume. A	les	18.00	h.

Piromusical Comiat de foc, llum i 
música. Av. Maria Cristina. 22.00	h.

NON	STOP Metro, Tram, bicing i 
línies urbanes de FGC funcionaran 
ininterrompudament tota la nit.

INFORMACIÓ Programa complet a 
la web: www.bcn.cat/merce

Transport

Al	vespre

mÚsICA

19.00/2.00
LOS	40	PRINCIPALES
Avinguda de Maria Cristina
Amb el disjòquei Adrià Ortega i el pop 
de Via Límit, Amelie, Dani Martín i la 
banda rock Lax’n’Busto (foto).

L’agenda	d’avui

AUdIoVIsUALs

Ajuntament Projeccions sobre la 
façana de Barcekholm, mapping, que 
uneix Barcelona i Estocolm. Plaça de 
Sant Jaume. A	les	20.45,	21.15,	
21.45,	22.30	i	23.00	hores.

EsPECTACLEs

Parc	de	la	Ciutadella El parc  
es transforma en un immens plató  
on es poden veure espectacles de 
tota mena, des d’un parc d’atraccions 
de principis del segle XX fins als titelles 
de Herta Frankel, els autòmats de 
David Bergas, el hip hop-de Brodas 
Bros, el circ d’humor de Kadavresky  
i diversos xous avantguardistes i 
lumínics de companyies com Nats 
Nuts i Tobias Wegner. També hi  
ha un mercat gastronòmada  
amb bona cuina a bon preu. De		
17.00	a	2.00	hores.

FIrEs

Vins	i	caves 34a Mostra de Vins  
i Caves, amb la participació de 73 
cellers, la presència de les 12 DO de 
Catalunya, una oferta vinícola de 600 
referències, tapes i un programa de 
presentacions. Passeig de Lluís 
Companys. Tiquet de cinc tastos  
de vi: 6 euros. Cinc tapes: 5 euros.  
De	16.00	a	21.00	hores.

jornAdEs

Mercats Nit de degustacions 
gastronòmiques al mercat del  
Carmel. Llobregós, 149. De	19.00		
a	0.00	hores.

mÚsICA

Plaça	de	Catalunya Concert del 
grup vocal Ol’Green (22.30	h) i ball 
amb l’Orquestra Plateria (0.30	h).

Avinguda	de	la	Catedral Concert 
de la Banda Municipal de Barcelona 
(19.30	h), de l’OBC (22.00	h) i ball 
amb l’escola Bailongu (0.00	h).

Fòrum Ritme amb El Médico de la 
Salsa (22.30	h), Tremendos (23.00	h), 
Fundación Tony Manero (0.00	h), La 
Sucursal + Meñiques (0.30	h) i  
Delafé y las flores azules (2.00	h).

Propostes Dimarts 23.9.2014La mercè

Xambanga	de	gegants	
21.00	h.		Av. de les Drassanes.

Folk-rock	amb	Isaac	Ulam
23.30	h.	Plaça de Sant Jaume

10.00/21.00
LLIBRES	ANTICS
Passeig de Gràcia
Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern, 
amb 38 expositors i una exposició so-
bre el passeig de Gràcia modernista.

FIrEs

Tot	el	dia

DIMARTS
38 23 DE SETEMBRE DEL 2014

Procuradors
a la Coronela
33	El	paper	dels	procuradors	de	
Barcelona	en	els	fets	del	1714	no	
va	ser	intranscendent.	Eren	cone-
guts	com	els	notaris	reials,	però	
quan	els	catalans	van	decidir	con-
tinuar	la	guerra	austracista	en	so-
litari,	es	van	apuntar	a	la	Corone-
la	per	defensar	les	llibertats	de	
Catalunya.	Ho	van	pagar	amb	
anys	de	repressió.	Aquesta	és	
part	de	la	conferència	que	pro-
nunciarà	avui	l’historiador	Víctor	
Mata	al	Muhba	(plaça	del	Rei,	s/n.	
19.00	h).	L’acompanyaran	Ignacio	
López-Chocarro	i	Joan	Roca.	
Després	de	la	xerrada,	titulada	
‘Els	procuradors	de	Barcelona	el	
1714’,	s’inaugurarà	una	breu	mos-
tra	dedicada	al	mateix	tema.

Tricentenari
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