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E1 juez Vidal obvia la corrupci6n de CDC
El candidato
a senador
porERCsbloresaltalos imputados
en las filas del PP, PSOE,
C’s y Unib
JORDI
RIBALAYGUE
BARCELONA
afios de la carrerajudicial.
E1juez SantiagoVidal,inhabilitado
Sin embargo,no incorpor6a esa
pot participar en los borradoresde lista a ningfin miembrode CDC
una hipot6ticaConstituci6ncatala- imputadoo condenado.Doshist6na, obvi6 ayer a Converg~nciade ricos jerarcas nacionalistas como
los partidos con procesados por Maci~Alavedray Lluis Prenafeta,
presuntos delitos de corrupciSn. procesadospor tr~ifico de influenVidal es candidato a senador pot cias y blanqueode capitales en el
Esquerra Republicanaen Barcelo- caso Pretoria,est/tn pendientesde
na y defendi6 que la Carta Magna juicio; el ex alcalde de Lloret de
de la que Catalufia se dote en caso Mary ex diputadoconvergenteXade independenciadeberenunciar a vier Crespofue declaradoculpable
incluir aforamientos que demoren el mespasadopor cobrar sobornos
el enjuciamientode dirigentes po- de una tramavinculadaa la mafia
liticos y los indultos, en especial rusa; el ex president Jordi Pujol y
toda su familia estgmincriminados
para cargos condenadospor irregularidades.
por el posibleenriquecimiento
ili((La mayoriade los indultos que cito del clan a trav6s del cobrode
el PPy el PSOE
ban decididoen el comisiones;el caso Petrumindaga
Gobiernoban sido a los que ellos en la presuntafinanciaci6nirregudicen’los nuestros’>>,
censur6el ex lar de Converg~ncia
y ha conllevamagistradode la AudienciaProvin- do quese investiguea sus dosfilficial de Barcelona.
Vidalcifr6 en 291 mostesoreros; el caso Palautamlos altos cargos del PPprocesados bi6n pone bajo sospecha las
yen 69 los del PSOE.((Ciutadans cuentasde la formaci6n,lo que se
s61otiene a uno, porqueafin no ha ha traducido en el embargode 15
tocado poder, y un partido tan pe- sedes de los nacionalistas.
quefiito comoUni6,queestfi a punTambi6n
es cierto que, en su into de desaparecer,
tiene a 11>>,aria- tervenci6n,Vidalaludi6a escfindadi6 Vidal, suspendidodurante tres los de corrupci6nque ban aflorado

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

en Catalufla, incluidos algunosque
afectan a militantes de CDC,
partido que cohabitacon ERCen la coalici6n Juntspels Si en el Parlament.
(,Aquihemostenido a F~lix Millet,
el casoPalau,Pretoria,peroallies-

t/~n GfJrtel, Pf~nicao los EREct,ha
comparadoel juez, quien arremeti6 contralos aforamientos
y los indultos comodosfiguras ((periclitadas, obsoletas, preconstitucionalesc y prehist6ricas~.

ANDREU
DALMAU
/ EFE

RUFI~N
FUE
<<DESPEDIDO>>,
El candidato
de ERC
GabrielRufi~.nprecis6
ayerquenocobra
el parofraudulentamente
porque
fue<~despedido~>
desu
empresa
al nopermitirle
compatibilizar
suempleo
conla politica.
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Concerts

왘 23.00.

Cafè La Cantonada. Sopar concert amb l’actuació
d’Atomic Leopards.

AMPOSTA
왘 20.00.

Escola de Música de la
Fila. Actuació de l’aula de clarinet i conjunt instrumental
d’adults.

EL VENDRELL
왘 20.30.

Església. Tanit Bono,
veu; i Jonatan Carbó, orgue.

LA SELVA DEL CAMP
왘 21.30.

Castell del Paborde.
Concert de l’Orquestra Camera
Musicae i Cor de Noies de l’Orfeó Català.

REUS
왘 22.00.

Centre d’Art Cal Massó.
V edició El Ressupó de Tardor
amb l’actuació dels grups Quart
Primera i Pantaleó.
왘 22.30. El Racó de la Palma.
Concert a càrrec de Crossroads.
왘 22.30. Lo Submarino. Submarino Bizarre Festival amb Dj.
Pantona, El Serio i Sindicat del
Soroll.

TARRAGONA

VILA-SECA
왘 21.30. Auditori

Josep Carreras.
Concert A l’ombra de Lore-lay
amb el cor de cambra Scherzo.

Pessebres
AMPOSTA
왘 Pessebre

al carrer Prim, 92-96,
davant el Jutjat.

LA CANONJA
왘 09.00.

Castell de Masricart.
Inscripcions pel Concurs de Pessebres. Dimarts, dimecres i divendres, de 09.00 a 13.00: I de
dilluns a divendres, de 16.00 a
20.00. Fins al 15 de desembre.

TARRAGONA
왘 Durant

el dia. Església de Sant
Antoni de Pàdua. Exposició de
pessebres i diorames Buscant
posada. Fins al 17 de gener.

VALLS
왘 17.30.

왘 10.00

a 18.00. Conservatori de
Música. Audició d’orgue.
왘 18.00. Part alta, zona mercat i
Rambla Nova. Cantada de nadales de La Via T..
왘 21.30. Tarraco Arena Plaça.
Concert a càrrec d’Antonio Orozco.
왘 Al vespre. Sala Zero. Sessió de
Growing Culture Dj’s.

Capella del Roser. Inauguració del pessebre monumental Pisos Clols amb coca i xocolatada.

Dansa
TARRAGONA
왘 20.30.

Palau Firal i de Congressos. Representació de l’espectacle de dansa El trencanous,
a càrrec del Ballet de Moscou.

Festes
CAMBRILS
왘 Festa

major de la Immaculada.
19.00. Biblioteca municipal. Llibre Tast amb fragments literaris
i tast de vins de la DO Tarragona
amb l’enòloga Pepa Menchón.
왘 20.00. Ajuntament. Lliurament
de les distincions honorífiques
de Cambrils 2015.

TORTOSA
왘 20.00.

Pavelló firal. 65a Nit de
Santa Llúcia-Festa de les Lletres
Catalanes.

VILA-SECA
왘 19.00. MIX La

Pineda. Festa del
Carretera i Manta 2015. Inscripcions al PIJ.

Fires
ALTAFULLA
왘 11.00.

Plaça de l’església i placeta Sant Antoni. Fira de Nadal.

EL VENDRELL
왘 10.00.

C. Cafès. Mercat Racó
de l’Art, mercat d’artesania.

REUS
왘 10.00

a 21.00. Plaça de la LLibertat. Mercat de Nadal.
왘 10.30. Plaça Evarist Fàbregas.
Mercat d’artesania.

SALOU
왘 Fira

de Nadal, al carrer del Ponent. 13.00 i 17.00. Diversos personatges recorren la fira.

TV LOCAL
TAC12

06.00 Notícies 12
06.30 Auditori
07.30 Notícies 12
08.00 Notícies en xarxa
10.00 Ben Trobats
12.00 Gaudeix la festa
13.00 Auditori
13.30 Gaudeix la festa
14.00 Notícies 12
14.30 Auditori
15.30 Gaudeix la festa
16.00 Notícies 12
16.30 Auditori
17.30 Gaudeix la festa
18.00 Notícies 12
18.30 Auditori
19.30 Esports en xarxa
20.00 Notícies 12
20.30 20D. Entrevista ERC i CATSI
21.00 La 7mana Camp de
Tarragona
21.30 Teló de fons
22.00 Notícies 12
22.30 20D. Entrevista ERC i CATSI
23.00 La 7mana Camp de
Tarragona
23.30 Teló de fons
00.00 Notícies 12
00.30 20D. Entrevista ERC i CATSI

Canal Reus TV

10.00 Avui Cambrils
10.30 Avui per demà
11.00 Carreteres
11.30 La barca de l’Andreu
12.00 Qüestió de fons
12.30 Actius
13.00 Avui Cambrils
13.30 Avui per demà
14.00 Notícies migdia
14.30 Gaudeix la festa
15.00 Notícies migdia
15.30 Metges i malalts
16.00 Notícies migdia
16.30 La setmana. Mira’t
17.00 Notícies migdia
17.30 Avui Cambrils
18.00 Notícies migdia
18.30 Avui per demà
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00 Notícies vespre
20.30 Metges i malalts
21.00 Notícies vespre
21.30 La setmana. Mira’t
22.00 Notícies vespre
22.30 Metges i malalts
23.00 Notícies vespre
23.30 La setmana. Mira’t
00.00 Notícies vespre

왘 17.00. Actraccions

infantils.

왘 17.30. Xocolatada.
왘 17.45. Tast

de poemes: Poemes
de Nadal dalt de la cadira.
왘 18.00. Zona infantil. Contacontes. I a les 18.30. Cagatió.
왘 19.30. Banda Pixi Dixi.
왘 20.00.Ball de bastons.

TARRAGONA
왘 09.00

a 21.30. Rambla Nova.
Fira de Nadal.

Infantils
CUNIT
왘 17.30.

Biblioteca Marta Mata.
L’hora del conte en anglès English story and funtime!. Christmas storty and games.

L’HOSPITALET DE L’INFANT
왘 16.30.

Poliesportiu cobert. Marató infantil.

LA POBLA DE MAFUMET
왘 18.00.

Biblioteca. L’hora del
conte: Voldries un regal especial?.

REUS
왘 11.00

a 22.00. Plaça de la Llibertat. Nadal 2015, Fires i Mercats: Atraccions per als infants.
왘 18.00 a 20.00. Plaça de la Llibertat. Canó de neu.
왘 18.30. Bravium Teatre. Espectacle de màgia itinerant, a càrrec de l’AMIC de Reus.
왘 19.30. Barri Gaudí. Torronada i
recollida de cartes per als Reis
Mags d’Orient.

SANT CARLES DE LA RÀPITA

Canal Terres de
l’Ebre

06.00 Reserva de la biosfera
06.30 L’Ebre Notícies
07.00 Notícies en xarxa
08.30 L’Ebre Notícies
09.00 L’entrevista
10.00 Ben Trobats
12.00 Clínica integral
13.00 L’Ebre al dia
14.00 Al dia
14.30 L’Ebre Notícies
15.00 L’Ebre al dia
16.00 La 7mana Terres de l’Ebre
16.30 Vull una resposta
17.30 Central de neu
18.00 Gaudeix la festa
18.30 L’Ebre Notícies
19.00 Notícies vespre
19.30 Esports en xarxa
20.00 La 7mana Terres de l’Ebre
20.30 L’Ebre Notícies
21.00 L’Ebre al dia
22.00 L’Ebre Notícies
22.30 L’Esmolet
00.30 L’Ebre Notícies
01.00 Temporada alta
01.30 Estació digital
02.10 Contingut adult

왘 18.00.

Biblioteca Sebastià
Juan Arbó. Calendari d’Advent.

SANTA BÀRBARA
왘 Smart

Centre. Dóna de menjar
al nostre tió.
왘 Smart Centre. Vine a fer i enviar la carta als reis.

TORTOSA
왘 18.00.

Biblioteca Marcel·lí Domingo. Bebeteca, a càrrec de
Rosa Tomàs.

Teatre
EL VENDRELL
왘 22.00.

Teatre municipal Àngel
Guimerà. Pels pèls.

TARRAGONA
왘 20.30. Sala

Trono. El somelier.

Conferències
CALAFELL
왘 11.30

a 13.00. Casa del Mar.
Conferència-col·loqui sobre la
diabetis i l’obesitat.

EL VENDRELL
왘 17.00.

Local del Grup de Dones
del Vendrell. Conferència taller

Com tenir cura de la teva pell i
taller de maquillatge, a càrrec de
Perfumeries Gotta.

RIBA-ROJA D’EBRE

REUS

TARRAGONA

왘 11.30.

Centre de Lectura. Estudis catalans del Vuit-cents amb
Margalida Tomàs i Jordi Martí.

TARRAGONA
왘 19.00. Club Natació. Tarragona
2017, una oportunitat per a millorar, a càrrec d’Albert Tubella.

Tertúlies
LA SÉNIA
왘 19.00.

Centre Marcel·lí Domingo. Xerrada sobre diabetis i obesitat.

MÓRA D’EBRE
왘 19.00.

Sala d’actes de l’ajuntament. Xerrada sobre La Marató
de TV3: Diabetis i Obesitat.

VINEBRE
왘 18.00.

Sala del Cine. Xerrada
sobre la diabetis i l’obesitat.

Inauguracions
EL VENDRELL
왘 19.00.

Fundació Apel·les Fenosa. Inauguració de l’exposició
Descobrint Antoni Ollé Pinell.
왘 20.00. Sala Portal del Pardo.
Exposició: Els colors del vi.

VILA-SECA
왘 20.30.

Casa Consistorial. Inauguració de l’exposició Obra pictòrica, de Tito Figueras.

Presentacions
ALTAFULLA
왘 19.00.

Biblioteca municipal.
Presentació del llibre Avions de
paper, d’Àlex Cort.

AMPOSTA
왘 19.00. Sala

polivalent de l’Arxiu
Comarcal. Presentació de la publicació Reporters gràfics. Barcelona 1900-1939.

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
왘 19.00.

Museu de la Vida Rural.
Presentació: Ingràvida bellesa
amb la ballarina, Jèssica Estedella; Carlania Celler; i el fotògraf,
Albert Carreras.

왘 09.00.

Plaça de la Vila. Mercat
solidari per La Marató de TV3.
왘 19.30.

Teatre Metropol. Concert solidari 50 anys de Càritas
Diocesana de Tarragona amb les
actuacions de Luís Guitarra i
Carmen Sara Canta la Teva Fe.

TORTOSA
왘 Durant

el dia. Centre cívic de
Ferreries. Fira Jove de la Solidaritat i VIII Jornades de Voluntariat Juvenil.

Diversos
AMPOSTA
왘 21.30.

El Casal. El documental
del mes: The visit, de Madsen.

LA POBLA DE MAFUMET
왘 19.30.

Casal Cultural. Història i
introducció al tast de cervesa.

LA SELVA DEL CAMP
왘 17.30.

Plaça de l’ajuntament.
Encesa dels llums de Nadal.
왘 20.30. Biblioteca pública. Club
de lectura: el llegat dels ossos,
de Dolores Redondo.

MÓRA D’EBRE
왘 19.30.

Teatre municipal La
Llanterna. Festival de Nadal
2015 de l’Escola Municipal de
Música i Dansa de Móra d’Ebre.

REUS
왘 21.00.

Teatre Bartrina. Cineclub: Somni d’hivern.

REUS
왘 II

edició del Reus Teatre Musical. 22.00. Bravium Teatre. Something’s coming un tribut a
Sondheim.

RIBA-ROJA D’EBRE
왘 Durant

el dia. Ajuntament. Recollida de joguines.

TARRAGONA
왘 17.00

a 21.00. Plaça Verdaguer.
Pista de patinatge sobre gel.
왘 18.30. Biblioteca pública. Mozart, un nen prodigi i un músic
prodigiós, per Josep Maria Rota.

TORTOSA
왘 10.00

a 20.00. Plaça de l’ajuntament. Pista de gel.

REUS

VALLS

왘 19.30.

왘 18.30.

Centre de Lectura. Presentació del llibre de memòries
de Joan Ballester Grau.

TARRAGONA
왘 20.00.

Llibreria La Capona.
Presentació del llibre La caja.

Solidaritat
CONSTANTÍ
왘 Durant

el dia. Biblioteca. Mercadet solidari de llibres per La
Marató de TV3.

Plaça del Portal Nou.
Ruta als entorns dels vallencs
més il·lustres amb Àngel Gasol.
Inscripcions al 977 60 06 60.

VANDELLÒS
왘 22.00.

Auditori. Projecció de la
pel·lícula Marte.

VILA-SECA
왘 16.30.

Plaça de les Voltes. Xocolatada i actuació del Mag Vidi.
왘 18.00. Centre cívic el Colomí.
Lectura amb Carme Solé.

Les necrològiques
Calafell
José Arenas Carmona. Va morir a l’edat de 76 anys. La cerimònia
exequial en sufragi de la seva ànima
se celebrarà avui, divendres 11 de desembre, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Calafell poble.

116737-1110667A

Reus

ORFEO CATALA

Josep Abad Peco. Va morir a
l’edat de 70 anys. La cerimònia exequial en sufragi de la seva ànima se
celebrarà avui, a 2/4 d’1 del migdia, al
tanatori de Reus.
Tomàs Flix Domènech. Va morir a l’edat de 79 anys. La cerimònia
exequial en sufragi de la seva ànima
se celebrarà avui, divendres 11 de desembre, a 2/4 de 4 de la tarda, a la
parròquia de Sant Joan de Reus.

Josepa Genius Blasi. Va morir
als 88 anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11
del matí, a la parròquia de la Puríssima Sang de Reus.

Tarragona
Montserrat Grogues Barbera. Va morir a l’edat de 89 anys. La
cerimònia exequial se celebrarà avui,
a les 11 del matí, a la parròquia de
Sant Fructuós de Tarragona.
Rogelio Jiménez Portillo. Va
morir a l’edat de 89 anys. La cerimònia exequial se celebrarà avui, a 2/4
de 4 de la tarda, a la parròquia de
Sant Salvador de Tarragona.
Ramona Nadal Garrabou. Va
morir a l’edat de 83 anys. La cerimònia exequial se celebrarà avui, a 2/4
de 10 del matí, a la parròquia de Sant
Salvador de Tarragona.

Los logros de los premiados
fueron glosados por expertos de la
Academia Sueca. Así, Wastberg
se refirió a la obra de Alexiévich
Voces de Utopía diciendo que es su
«obra maestra literaria y moral».
En una
decorada2015
con flores,
11sala
Diciembre,

canadiense Arthur McDonald,
PAÍS: España
por descubrir que los neutrinos
PÁGINAS:
58 que es «crucial
tienen
masa, lo
paraTARIFA:
nuestro1192
entendimiento
de
€
la estructura del Universo».
275 CM² -de
24%
ElÁREA:
descubrimiento
nuevas terapias para enfermedades parasi-

«El Mesías» con
más de 200 voces
en el ADDA
 MÁS DE 200 VOCES que forman
parte de cinco corales de la provincia
participaron ayer en una experiencia
única. La Obra Social la Caixa organizó un concierto participativo que en
esta ocasión recaló en el Auditorio de
Alicante (ADDA). La Orquestra de Cadaqués y el Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana, bajo la dirección de Joolz Gale, estuvieron acompañados por las doscientas voces de
corales alicantinas que cantaron desde las butacas del auditorio, intercalados entre el público que asistió al
cocnierto. Las agrupaciones participantes fueron la Coral Ibense, el Orfeón San Juan, la Coral Ambrosio Cortés, la Coral Francisco Vallejos y el Orfeó Ciutat d’Elx.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ra y la china Tu Youyou, premiaFRECUENCIA: Diario
dos en medicina, ha supuesto un
O.J.D.:
17608
«beneficio
inconmensurable
para
la Humanidad
E.G.M.: 204000
Los nobel de Química, el sueco
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CULTURA
Tomas
Lindahl, el
estadounidense Paul Modrich y el turco Aziz

mecanismos con los que se repara nuestro ADN.
El nobel de Economía, el británico-estadounidense Angus Deaton, con sus análisis sobre consumo, pobreza y bienestar «domina cada detalle de los datos
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Cor de Noies de l’Orfeó Català

L’Orquestra Camera
Musicae presenta dins de
la temporada del seu desè
aniversari una nova producció, Glòria en Re major:
un Vivaldi exultant, amb el
Cor de Noies de l’Orfeó Català i la direcció de Xavier Puig.
Castell del Paborde de la
Selva del Camp. 21.30 h.

El grup madrileny de pop
rock Izal actua al Sant Jordi
Club dins de la gira de presentació del seu últim disc, Copacabana, en el qual la banda
reforça el seu estil i forma
d’entendre la música. La seva
proposta no desencaixaria
entre Vetusta Morla i Love of
Lesbian. 21 h. 22 euros.

Els cinc membres d’Izal

0 12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

ivendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

J. AUDIARD. INT.: J. ANTONYTHASAN I K. SRINIVASAN.

G

M

16 A

civil està a punt d’acabar a Sri Lanka i la derrota és a prop.
x fugir. Marxa amb una dona i una nena que no coneix, amb
ir més fàcilment asil polític a Europa. En arribar a París, la faollida en llar d’acollida, fins que el Dheepan aconsegueix feina
un edifici dels suburbis. Té l’esperança de construir una nova
llar per a les seves falses filla i esposa. No obstant això, la
a de la ciutat desperta les ferides encara obertes de la guerra.
a d’utilitzar els seus instints guerrers per poder protegir la que
s la seva família real.
109 min.
18.00

: AMADEU ARTASONA. INT.: POL BAULIDA I LILIANA CABAL.13

A

joves celebren una festa en un vaixell. A la llunyania, un petit
n silenci. Quan un d’ells resulta greument ferit, decideixen acosbuscar-hi ajuda. La reduïda població del poble no els l’ofereix.
succeir coses estranyes i els joves troben la mort en terribles
supervivents han de descobrir la raó d’aquests assassinats en
en sortir amb vida del poble.
82 min.
22.00

K FAMUYIWA. INT.: SHAMEIK MOORE I TONY REVOLORI.

12 A

m és un friki que viu en un dels barris més difícils de Los Ange90, i es preparar per anar a la universitat. Quan un traficant de
ell i el convida a la seva festa d’aniversari, el seu grup d’amics es
a una aventura, envoltats de personatges excèntrics. 103 min.
Mar 16.00 18.15 20.30 22.45
01.00

NCY MEYERS. INT.: ROBERT DE NIRO I ANNE HATHAWAY.

APTA

taker és un vidu de 70 anys que descobreix que la jubilació no
Llavors aprofita l’oportunitat de tornar a treballar i esdevé becari
esa de moda en línia fundada i dirigida per Jules Ostin 121 min.
na 19.00 21.45
00.20
19.20
20.10 22.30
22.00
ines 16.10 19.00 22.00
D. ALFREDSON. INT.: A. HOPKINS I J. STURGESS.

12 A

stòria del segrest que va commocionar la societat europea de
l 1983, el magnat de la cervesa Alfred Henry Heineken va ser
t amb el seu xofer, per una banda que va exigir 50 milions de
bertat.
95 min.
16.00 20.10

IR.: P. TRAPERO. INT.: G. FRANCELLA I P. LANZANI.

16 A

començaments dels anys 80. Darrere de la façana d’una típica
s’oculta un sinistre clan dedicat al segrest i assassinat com a
uímedes, el patriarca, lidera i planifica els operatius. L’Alejandro, el
ORFEO
CATALA
club de rugbi
i gairebé jugador
de la selecció nacional Los Pumas,

G

cancel·lat, ningú acudeix a la celebració. L’Ariane puja al seu bonic cotxe i deixa la
seva bonica urbanització per perdre’s a la ciutat.
86 min.
c Balmes Multicines
16.00

El hombre que empezó a correr

ESPANYA. 2015. DIR.: JOSEP SERRA. INT.: IBON CORMENZANA.

EUA. 2015. DIR.: STEVEN SPIELBERG. INT.: TOM HANKS I MARK RYLANCE.

12 A

Thriller: Explica la història de James Donovan, un advocat de Brooklyn que es veu
abocat al nucli de la Guerra Freda, quan la CIA li encarrega la pràcticament impossible
missió de negociar l’alliberament del pilot d’un avió abatut.
141 min.
Arenas de Barcelona 15.45 18.45 21.45
00.20
Aribau Multicines
16.00 19.00 22.00
c Balmes Multicines
16.15 19.10 22.00
c Balmes Multicines
18.00 21.00
Bosque Multicines
16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal
16.10 19.15 22.00
00.30
Cinesa Diagonal
17.30 20.25 23.20
Cinesa Diagonal Mar 16.10 19.05 22.00
00.30
Cinesa Diagonal Mar 17.30 20.30
23.30
Cinesa Heron City 3D 16.10 20.30
00.10
Cinesa Heron City 3D 17.30 22.00
00.50
Cinesa Heron City 3D 19.05
23.30
Cinesa La Maquinista 16.10 19.05 22.00
00.05
Cinesa Maremàgnum 16.10 19.05 22.00
Comèdia
16.20 19.10 22.00
Glòries Multicines
16.00 19.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00
Palau Balaña Multicines 15.55 18.55 21.45
c Phenomena
18.20
c Renoir Floridablanca
16.15 19.10 22.05
c Verdi HD
16.30 19.15 22.00
12.00
c Yelmo Cines Icaria
22.00

El viaje de Arlo

EUA. 2015. DIR.: PETER SOHN.

Festival Internacional de Cine Nunes
. 2015..

APTA

Documental: Tot comença amb un mateix. I no se sap on pot acabar. Una història real
de superació i somnis en què un corredor de fons avança cap a una meta comuna:
que 125 famílies etíops sense recursos tinguin accés a aigua potable amb la qual
poder conrear la terra i alimentar els nens d’una escola.
78 min.
Cinemes Girona
20.00

El puente de los espías

M

APTA

Animació: L’Arlo té 11 anys, va ser l’últim dels seus germans a sortir de la closca,
és el més petit i encara no ha estat capaç de deixar la seva empremta a la granja
de la seva família. Encara que està sempre disposat a ajudar, aquest Apatosaurus
protegit no sembla capaç de superar la seva por de tot. No obstant això, quan l’Arlo
cau en un riu i és arrossegat a centenars de quilòmetres de la seva llar, es veu obligat a enfrontar les seves pors per primera vegada a la vida, desafiant la naturalesa
rigorosa i salvatge en un llarg i difícil viatge de retorn a casa. Durant aquest camí,
l’Arlo estableix una amistat insòlita amb un nen humà anomenat Spot que l’ajuda a
adonar-se que és capaç d’aconseguir molt més del que mai havia somiat. 95 min.
Arenas de Barcelona 16.00 18.00 20.00
Aribau Club
16.30 19.15
c Balmes Multicines
16.00
Bosque Multicines
16.00 18.05
Cinesa Diagonal
15.45 17.00 18.00 19.10

G

SC

El V Festival Internacional de Cinema Nunes, organitzat per l’AIPDA, se celebra els dies
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 i 19 de desembre de 2015 a Barcelona, als Cinemes Girona.
El programa es pot consultar aquí: http://www.hoyescinertv.es/?page_id=30 0 min.
Cinemes Girona
21.45

Festival Márgenes
. 2015..

SC

Del 6 al 12 de desembre se celebra la VI edició del Festival Márgenes, un espai que
ofereix al gran públic la possibilitat d’accedir a pel·lícules espanyoles de qualitat
sorgides a la perifèria de la indústria cinematogràfica convencional o de marcat
caràcter autoral. Una pantalla en línia dedicada a difondre la part més inquieta,
atractiva i desconeguda de la creació audiovisual espanyola actual. Una eina
d’exhibició, observació i promoció especialitzada en cinema espanyol independent
i de qualitat. Se’n pot consultar la programació en el següent enllaç: http://www.
margenes.org/festival.html
0 min.
Zumzeig Cinema
19.00 22.20

Grease (Brillantina)

EUA. 1978. DIR.: RANDAL KLEISER. INT.: J. TRAVOLTA I O. NEWTON-JOHN.

APTA

Musical: Estiu del 1959. La Sandy i el Danny han passat un estiu romàntic i meravellós junts, però quan les vacances s’acaben, els seus camins se separen. Inesperadament, es tornen a veure a l’institut Rydell, però l’actitud del Danny ja no és la
mateixa: no és el noi encantador i atent que va enlluernar la Sandy; ara és cregut i
insensible.
110 min.
Aribau Multicines
22.00

Hotel Transsilvània 2

EUA. 2015. DIR.: GENNDY TARTAKOVSKY.

APTA

Animació: Tot sembla estar canviant a millor a l’Hotel Transilvania. La rígida política
de només per a monstres establerta pel Dràcula s’ha relaxat per fi i s’han obert les
portes del lloc també a hostes humans. No obstant això, el Dràcula està preocupat en
veure que el seu adorable nét, el Dennis, mig humà i mig vampir, no mostra signes
de ser vampir. Així que mentre la Mavis està ocupada visitant els sogres humans en
companyia del Johny, l’avi Dràcula recluta els seus amics Frank, Murray, Wayne i
Griffin per fer que el Dennis passi per un campament d’entrenament de monstres. El
que ells no saben és que el rondinaire pare del Dràcula, el Vlad, està a punt de visitar
la família a l’hotel. Quan el Vlad descobreixi que el seu besnét no és de sang pura, les
coses es poden complicar.
89 min.
Arenas de Barcelona 16.00 18.00
Bosque Multicines
16.00 18.00
Cinesa Diagonal Mar 16.10 18.10
Cinesa Heron City 3D 15.50 18.00
Cinesa La Maquinista 16.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 18.10
Glòries Multicines
16.00 18.00 20.00

Isla bonita
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ElGran
Teatre
delUceu
acull,
el diadeNadal,
’Eltrencanous
acrobatic’,
que
corn
ptaarnbla interpretaci~
delBallet
deSant
Petersburg
i I’acompanyarnent
deI’Orquestra
Simfbnica
delTeatre
Estatal
d’~pera
i Ballet
deRostov.
~ festes a Barcelona, ja que
el Ballet Nacional Ucrffin~s
d’Odessaaterra a l’Auditori
del F6rum(1 de gener, 20h)
per encetar aquest 2016 amb
la interpretacid del ballet rom/~ntic:El llac dels cignes. La
captivadora hist6ria d’amor
del prlncep Sigfrid i lajove Odette, transformada en
cigne pel conjur del bruixot
Von Rothbart, tamb~ arriba
acompanyadade la for~a musical de Txaikovski.
E1 compositor rus, que no
havia escrit mai mflsica per
a ballet, es va valet de fragments d’altres obres -un ballet basat en una llegenda alemanya i passatges remodelats
de les seves 6peres Odinai
El voivoda- per crear aquesta

obra, un enc/~rrec que li feren
l’any 1875els Teatres Imperials de Moscou.L’obra, perb,
no va veure l’+xit fins vint
anys despr6s, quart se’n va
representar una nova versid
al Teatre Mariinski a c~rrec
dels corebgrafs Marius Petipa i Lev Ivhnov.
E1 segell inconfusible del
Ballet NacionalUcrffin+s
d’Odessa, amb m6s de quaranta ballarins sobre l’escena-

ri, entre els quals destaquen
Ellina Pokhodnykn, Dmytro
Sharai i Stanislav Skrynnik,
deixa empremtaen aquest
dram~tticconte de fades: virtuosisme en les seves coreografies, harmoniosa combinaci6 de t+cniques i varietat
estilistica de g+neressdn les
seves senyes d’identitat.

Propostes
musicals
al Palau
A part d’acollir diverses sessions del Gran Concert d’Any
Noude la Strauss Festival
VIRTUOSISME
COREOGR~FIC,Orchestra, el Palau de la MtlHARMONIOSA
COMBINACI0 sica programa,de la mhde la
promotora d’espectacles ProDETi:CNIQUES
I VARIETAT
DE
moconcert, diversos concerts
Gi:NERES
SONLESSENYES
per acomiadarel 2015i rebre
D~IDENTITAT
DELBALLET
el nou any. Hi trobemcl~tsNACIONAL
UCRA’I’Ni:S
sics corn CarminaBurana(12

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

de desembre,18h), l’obra m~s
famosade Carl Orff, que ser~t
interpretada, juntament amb
la Novenasimfonia de Beethoven, per l’Orquestra Simf6nica
i els Cots Estatals Ucrainesos.
Tamb6l’6pera Carmen03
de desembre,18h), creada per
GeorgeBizet i basada en la
novel.la de Prosper M6rim6e,
ser~ semiescenificadaper l’orquestra, els solistes i el cor
de la Filharm6nica Estatal
Ucrffinesa. Ells tamb6seran
els encarregats d’interpretar els millors fragmentsde
grans 6peres corn La Traviata,
Nabucco,Agdai DonGiovanni 09 de desembre,22.30h)
aix~ retre homenatgeal genial
compositoritalifi.
Finalment, per a aquells a

qui els agradi gaudir de la
mtlsica contempor&nia, The
MerceyBeatles oferiran un
concert d’homenatgeal quatre de Liverpool 02 de desembre, 22.30h). The Feel’armonia, acompanyatsde la
Rock SymphonyOrchestra,
presenten un espectacle d’homenatgea grans bandes de la
hist6ria del rock corn Queen,
The Rolling Stones, Led Zeppelin, Aerosmith i AC/DC
(2 de gener, 21h).I, corna regal de Reis, els vint artistes
del Mississippi Gospel Choir
tornen al nostre pals ambuna
proposta que barreja cantons
espirituals ambritmes funk
i blues (6 de gener, 21h).
altre espectacle que ja 6s un
cl~tssic del Nadala Barcelona.
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El rei
als rien"es
Johann
Strauss(Viena,1825-1899}
vaser el rodsfam6s
d’unasagade
compositors:
el seupare,Johann,
i els seus
germans,
Josef
i Eduard.
Toti queel seuparenovoliaquees
dediquds
a la mdsica,
ell vaestudiar
secretament
violii ambdinouanys
ja dirigiala sevaprbpiaorquestra.
Emmarcat
dins del romanticisme,
vapopularitzar
el valsa la Viena
del segleXIX.Vaconvertir
aquesta
dansacamperola
en unentretenimentacceptat
a la cortreial dels
Habsburg
i vainterpretar
les seves
prbpies
composicions
a Europa
i als
EstatsUnits.Durant
el cursdela
sevavida, Johann
II, conegut
tambd
com’el Mosso;
va compondre
setzeoperetes,
unabperai unes
500peces
de dansa,
deles quals
la majoria
vanservalsos
i la resta
polques
i marxes.
Entreels valsos
mdsfamosos
destaquen
’AI bell
Danubi
blau’, ’Contes
delsboscos
deViena’i ’Veusdeprimavera’.
I_’opereta
’Sang
vienesa’
vaserla
sevadarreracomposici~,
just abans
de motifde pneumbnia.

entrevista
Andrei
Ivanov,
directordela Strauss
FestivalOrchestra

"El pfiblic espera, comsempre, el millor de nosaltres"
Format a la Belarusian State
Academy of Music, Ivanov
6s actualment un dels set directors de la Strauss Festival
Orchestra. Ell 6s l’encarregat de dirigir els concerts que
ofereixen a Barcelona.
Quines obres de Johann
Strauss teniu previst interpretar?
Solament podem anticipar
que serfi espectacular. Cada
any, seguint el nostre propi
criteri i el de la Filharm6nica de Viena, el programa
definitiu s’anuncia a l’tiltim

moment. E1 nostre pfiblic ds
fidel i espera, com sempre, el
millor de nosaltres, perqu&
mai no l’hem defraudat. Un
petit secret: s’interpretarg
E1Danubi blau.
L’espectacle s’ha vist a
Barcelona en altres ocasions. Aquest any incorpora
alguna novetat?
En aquests 26 anys, cada any
hem incorporat novetats, sigui
en l’ordre musical, de dansa,
de cant o en els gags, per6 no
els podemanticipar. Ens agrada que sigui una sorpresa.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Per qu~ creus que la mtlsica de Strauss continua despertant l’inter~s dels espectadors?
La mfisica de Strauss va ser
composta per ballar i amenitzar les festes en els palaus vienesos i, probablement, segueix
complint aquesta missi6. Per
aix6 t~ una gran aflu~ncia de
pdblic i ds un ~xit assegurat, i
la Strauss Festival Orchestra
n’6s un bon exemple.
De let, aquest ~s un interns queja s’escampa per tot
Europa...

Si, la producci6 de la Strauss
Festival Orchestra s’ha presentat ales sales mds prestigioses del m6n: entre elles,
el Musikverein de Viena, durant nou anys consecutiu8,
el Concer tgebouw d’Amsterdam, la Philarmonie de
Berlin, la T6nhalle de Zuric, l’Auditorium Parco della
Musica de Roma, el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la
Mfisica de Barcelona, el Teatro Real i l’Auditorio Nacional de Mflsica de Madrid... I
podria citar-ne unes quantes
desenes m6s.

Podem afirmar que el
Gran Concert d’Any Nou
~sja una tradici6 arrelada
al nostre pals?
I rant que ho ds, i la prova ds
que la ciutat on m6s concerts
hem let 6s Barcelona, 21 de
seguits. Despr6s vindria Madrid, amb 18 actuacions, Roma, amb quatre, i aixi un
llarg etc~tera. Estem tenint
r~cords d’espectadors
map
grat la crisi. I Barcelona t6 el
r~cord mundial de concerts
lets en una mateixa ciutat en
una temporada, l~s simplement inigualable.
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ÚLTIMOS ACORDES DE
LA GIRA DE SIDONIE
En la sala
Razzmatazz

MÚSICA INDEPENDIENTE

Izal en el Club Sant
Jordi esta noche
Los madrileños Izal, nueva
sensación de la escena
independiente española,
actuarán esta noche
en el Sant Jordi Club
de Barcelona. El grupo
presentará su último disco,
Copacabana. Sant Jordi Club.

El grupo barcelonés encara en su ciudad
de origen la recta final de la gira de
presentación de su disco ‘Sierra y Canadá’

Passeig Olímpic, 5-7. Hoy a las 21
horas. 22 euros. www.theproject.es.

CARLA MERCADER
cmercader@20minutos.es / @20m

20minutos

El trío barcelonés Sidonie llega a la recta final de una gira
maratoniana que inició hace
ya casi un par de años para
presentar su disco Sierra y Canadá. Mañana, en la sala Razzmatazz de Barcelona, encararán el concierto número 96 de
un tour compuesto por 99 actuaciones, que culminará el 19
de diciembre en Granada.
«Nos despedimos de la gira más larga y exitosa de
nuestra carrera, mucho más
tarde de lo que en su día pudimos imaginar, cuando
aturdidos y acojonados publicamos Sierra y Canadá»,
apunta la banda. Añade, sin
embargo que «este no es su
adiós definitivo». «En todas
las giras venideras habrá al-

Un tema candidato
a los Premios Goya
En su concierto en Razzmatazz Sidonie interpretará
Eclipse Personal, una canción
que han creado para la banda
sonora de la película de José
Corbacho y Juan Cruz
Incidencias, que se estrenará
a finales de este mes. El tema
es candidato a la «mejor
canción original» para la
siguiente edición de los
Premios Goya.

go de lo que Sierra y Canadá ha significado: el miedo a
enfrentarse a lo desconocido, el haber emprendido un
viaje sin retorno, el saber que
cada vez que nos perdíamos
era en realidad una conquista de lo indefinido», afirman
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CLONES

los componentes de este
grupo de rock psicodélico y
alternativo.
Axel, encargado de la percusión, admite que arrastran
«cierto cansancio». «Nos sentimos muy afortunados por el
hecho de haber alargado tanto la gira, pero nuestros huesos
empiezan a cargarse», dice.
El descanso que se dará Sidonie una vez finalice la gira
no será, sin embargo, muy
largo, pues la banda ya tiene
toda la maquinaria preparada para iniciar la grabación
de su próximo disco, que prevén acabar de registrar el próximo mes de marzo. Tienen
planeado lanzar un primer
single antes del verano y publicar el nuevo álbum en septiembre. Sala Razzmatazz. Pamplona,
88. Sábado 12 de diciembre. 19.30 horas. De
15 a 20 euros. www.salarazzmatazz.com.

Tributo a The Beatles
en el Palau de la Música
The Mersey Beatles, una de
las mejores bandas tributo
al cuarteto de Liverpool, se
subirán mañana al
escenario del Palau de la
Música. Han tocado en
países de todo el mundo,
como Francia, Alemania,
Italia, EE UU o Indonesia.
Palau de la Música, 2. Sábado 12 de
diciembre. 22.30 horas. De 26 a 53
euros. www.palaumusica.cat.

RUMBA

Los Chichos
en L’Hospitalet
Los Chichos llevarán su
rumba a la sala Salamandra 1 de L’Hospitalet de
Llobregat. Salamandra 1. Carrilet,
Los tres componentes de Sidonie.

ARCHIVO

301. Sábado 12 de diciembre. 21 horas.
25 euros. www.salamandra.cat.

