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DIARI DE TARRAGONA
DILLUNS, 21 D’OCTUBRE DE 2019

TARRAGONA

Economia social i
cooperativisme
18.00 h. Tarragona Impulsa

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de
Tarragona (CoopCamp) ha organitzat
per aquest mes d’octubre 3 sessions a
la ciutat de Tarragona per donar a
conèixer i aprofundir l’economia social
i el cooperativisme entre la ciutadania.
Aquesta tarda, a les sis, es farà la
darrera de les sessions. Es tracta
d’una sessió formativa sobre la gestió
econòmica d’associacions. S’adreça
als socis o treballadors d’associacions
que duen a terme una activitat
econòmica, amb l’objectiu de resoldre
dubtes a l’hora de gestionar-les. De la
mà de l’especialista en ţscalitat de la
cooperativa Col·lectiu Ronda, Sabrina
Ejarque, s’exempliţcarà amb casos
pràctics i d’èxit. La sessió és gratuïta
però és necessària la inscripció prèvia
des de la web de CoopCamp. Horari:
de 18 a 20 h.

L’Espluga de Francolí
‘Plàstic’
10.30 h. Museu de la Vida Rural

Una exposició entorn d’un dels
materials que més han canviat les
nostres vides. Horari de visita de la
mostra: de dimarts a dissabte: de
10.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h.
Diumenges i festius: de 10.30 a
14 h. Fins al 5 de gener de 2020.
Tarifa d’entrada: 3 € o una peça de
plàstic.

La Galera
Foll’Art
09.30 h. Museu Terracota

Exposició del col·lectiu Foll’Art:
ceràmica de Philippe Guillemot,
peces innovadores de Sílvia
Buchleitner, pintura de Llagostera,
escultura mòbil de l’Ira Vonnegut i
esmalt al foc de Txús Fibla. Horari:
de dimecres a divendres de 9.30 a
13.30 hores; dissabtes, diumenges
i festius de 12 a 14 hores. Fins al 27
d’octubre.

‘Carbó i fusell’
10.00 h. Centre d’Estudis de la Batalla de
l’Ebre

CONSTANTÍ

CUNIT

Santa Úrsula

LECXIT

10.00 h. Diversos espais

17.30 h. Biblioteca Municipal

Hora del conte en
àrab

Del dilluns 21 al diumenge 27, la
capital de l’Alt Camp celebra la seva
festa petita en honor a Santa
Úrsula. Avui, a les 20 h, recepció de
les Úrsules per part de l’alcaldessa
a l’Ajuntament i sorteig públic dels
balcons per gaudir de les diades.
Programa: valls.cat

Presentació del programa de
lectura LECXIT, que pretén millorar
la comprensió lectora dels infants
involucrant escoles, famílies i
voluntariat Primera sessió del curs
en què els nens i nenes coneixeran
els voluntaris que els acompanyaran durant tot el curs.

Exposició homònima del llibre
d’Amat Pellejà i Andreu Carranza.
En ella es poden veure els dibuixos
que Amat va realitzar pel llibre,
dedicat als brigadistes i la guerra a
la zona de l’Ebre. Retrats que
reŤecteixen la lluita, l’horror, la
soledat i la mort. En horari del
centre. Exposició visitable ţns al 31
d’octubre.

Nova York. L’any 2010 va tornar a
Catalunya on va continuar la seva
formació artística a l’Escola
Mediterrània de Barcelona. L’horari
de visita de l’exposició és de
dilluns a divendres, de 10 a 20.30 h
(accés pel Pati del Castell). Es pot
visitar ţns al 30 d’octubre.

Salou

‘Galerie Mirador. París 19481955’

‘Fragmenta’

El Vendrell
11.00 h. Fundació Apel·les Fenosa

Tarragona
Cicle Patrimoni Ramon
Foguet
19.00 h. Seminari Tarragona

Lliçó inaugural del cicle amb la
xerrada ‘Arqueologia i col·leccionisme il·lustrats a Tarragona
(1760-1813), a càrrec de Jaume
Massó Carballido, arqueòleg de
l’Institut Municipal Reus Cultura.

Xavier Bosch

Es tracta d’una mostra que inclou
obres de diverses tècniques, com
la ceràmica, la pintura, l’escultura i
el collage; peces d’artistes amb
una sòlida i rica trajectòria professional. Horari: de dilluns a dissabte,
de 18 a 21 hores, diumenges i
festius romandrà tancat. Podreu
visitar-la ţns al 26 d’octubre.
L’entrada és lliure.

19.30 h. Llibreria La Capona

Torredembarra
Guadalupe García Peñalver
Exposició de quadres de l’artista
barcelonina Guadalupe García
Peñalver. Durant els anys 2009 i
2010 va estudiar pintura a l’escola
d’art ‘The Art Students League’ de

Presentació del llibre ‘Paraules
que tu entendràs’.

Conte a càrrec de la Rachida
Louaţ. Veniu a gaudir d’una tarda
de contes en àrab i divertiu-vos
fent una manualitat relacionada
amb el conte explicat. Una
activitat adreçada a tota la
mainada i la família acompanyant.

Hnath. Interpretada per Emma
Vilarasau, Ramon Madaula, Isabel
Rocatti i Júlia Truyol. Sota la
direcció de Sílvia Munt. Preu: 30,
20, 10 €.

Cunit
Tallers de manualitats
17.30 h. Plaça Prim

Taller ‘Llum contra la por’, adreçat
a infants a partir de 5 anys. És
necessari fer inscripció prèvia a la
Biblioteca. Places limitades.

Torredembarra

Reus
Mostra d’entitats de
voluntariat
10.30 h. Plaça Prim

Exposició dedicada a la història de
la Galerie Mirador, sala d’art
impulsada per exiliats catalans,
amics de Fenosa, al centre de la
Place Vendôme de París. Horari: de
dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de
18 a 20 h. Diumenges i festius:
únicament obriran per a visites
concertades. Fins al 28 de febrer
de 2020.

17.30 h. Biblioteca Municipal

FbWd[ifWhWcWWdW

18.00 h. Torre Vella

10.00 h. Sala Lluís d’Icart

Gandesa

VALLS

4a edició de la Mostra d’Entitats
de Voluntariat, en què disset
organitzacions de la demarcació
exposaran i explicaran els
projectes socials que realitzen
gràcies a la participació de
persones voluntàries.

‘Casa de nines, 20 anys
després’
21.00 h. Teatre Fortuny

Obra d’èxit del dramaturg Lucas

Últim taller de xocolata!
17.30 h. Biblioteca Mestra Maria Antonia

Per a infants a partir de 7 anys.
Reserveu plaça a: biblioteca@
torredembarra.cat

El Vendrell
Aniversari de la mort de
Pau Casals
20.30 h. Auditori del Tívoli

Concert a càrrec de Clara
Schumann Trio. Entrada: 15 € /
Entrada lliure per als socis de
l’AMPC.

Para publicar una actividad en la sección envíe un correo electrónico a la dirección agenda@diaridetarragona.com
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AMPOSTA
24 h: Moran Sitja, Juan Carlos:
Josep Tarradellas, 132 / 977
707701
FALSET
24 h: Cortiella Garreta, MªCarme:
Pl. de la Quartera, 40 / 977830037
GANDESA
24 h: Ruiz Félez, Carlos Pablo:
Major, 17 / 977420911

MONTBLANC
24 h: Sánchez Farré, Anna: Carrer
Batlle Dionís Mestre, núm. 1 /
977860020
MÓRA D’EBRE
24 h: Nogues - Veciana , cb:
Major, 17 (Móra la Nova) /
977400368
REUS
Diürn: Bru Serra, Josep Mª:

www.coft.org

Riera Miró, 59 /
977344146
24 h: Guillen-Navàs-SentisVillanueva: Av. Paisos Catalans,
116 dreta /977322751
TARRAGONA
Diürn: Ciutat-Molero: Urb.La
Granja, Gran Canaria, 11 /
977543189
24 h: Pujol Perpiña , Artur: Eivisa,

7-9 / 977221323
TORTOSA
24 h: Barreda: Av. Generalitat, 95
/ 977448106
VALLS
24 h: Viscasillas Muret:
Peixateria, 9 / 977600490
EL VENDRELL
24 h: Sisternes Vernia: Av. Sant
Vicenç, 37 / 977 155964
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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:

Emergencias/Bomberos
Ambulancias/Mossos

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

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

