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La FNAC
informa sobre
el cannabís

L'ÚS del c á nria o í s
-la planta de la
marihuana i els
seus derívats- en

+ teráptes mcdici-
nals ha generat un ampli de-
bat. Per aquest matiu, la
FNAC El Triangle, en eol-Ia-
horadó amb la revista Cáña-
mo, organitza des d'avui i ims
dimecres el Cicle ccnnúorc.
cornpostper xerrades, projec-
cions i l'exposició Diez mil
años de cáñamo, sobre la
historia d'aquesta planta.

El primer acte sera la pro-
jecció de la peJ.lícula Canna-
bis conspiracy (avui, a les
19.00 hores). Demá, 'els can-
tants Gerard Quintana i Mi-
qui Puig, i Gaspar Fraga, di-
rector de Cáñamo, debatran
sobre les propietats del can-
nabis (19.00 hores). Dimecres
tancará el dele una xerrada
de Jorge Cervantes sobre el
seu lIibre Cultivo exterior:
cultivo de guerrilla.
.. FNAC El Triangle. Placa
de Catalunya, 4. 19.00 hores.
Horaris .de l' exposició: de
10.00 a 21.30 hores. GratuIt.
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SETMANA CULTURAL OE
LA FLORESTA La localitat
de la Floresta (les
Garrigues) inaugura
avui la lOa Setrnana
Culturalamb una
conferencia del director
general de Promoció
Cultural de la
Generalitat de
Catalunya, Vícenc
Villa toro, sobre
Llettqua, cultura i pafs
(22.00 hares). A la
xerrada es parlara so bre
el significat de la
cultura catalana i la
influéncia d'aquesta
llengua. Durant e1s
próxims dies també s'hi
tractaran La salut en el
segle XXI i L'aportació
d'aigües als Garriques, í

s'hi celebrara un
cafe-concert de la Papa
1.oe's Rambllnd Band i
una testa de clausura
amenitzada pel grup
Manhattan. Local'
Social. Sant Blai, 20. La
Floresta. Fins al 4
d'abril. Per a més
informació, podeU trucar
al 973.150.414.

l'AGENDAD'Avf
i .'

La FNAC El Triangle obre un cicle d'informació sobre el cánnabis i I~ Fundacié
Pere Tarrés presenta un manual per a monitors. A més a m;és, la jorn.il'~a.inclou

un nou acte d'homenatge a José Agustín GoYt\~l/lo .
I ~',

j

v L1fBRES
FESTA OE PRESENTACIÓ p.'UN
MANVALI PER A MONITORS La
Fundació Pere Tarrés presenta
uvui 1a nova edició del menuef
Pet educar en l'esplai. L 'anima':
ció dJactivitats de lleure infanW
i juvenil. Aquesta obra, que ha
estat' totalment renovada i ac-
tualitzada, es fa servir .des de fa
10 anys com a eina de treball
per un gran nombre de moní-
tors de les escales de Girana,
Tarragona, Ueida i de les illes
Balears. Durant I'acte de pre-
sentació, l'animador i cantant
Rah-Mon Roma protagonitzará
una actuació on fará un breu
recorregut historie per explicar
l'evolució de I'animació infantil
i juvenil al llarg deIs anys fins
als nostres dies.
~ Fundacíó Pere Tarrés. Caro-
Iines, 10. A les 18.30 hores.
L'entrada és lliure.

.Acte d'homenatge 'a
José Agustín Goytisolo

'-;~~~'~:'=:=~~~;~.~:::--="~-',,-. -""- I

Després de la' recent ·desá~":'
parició de José Agustín
Goyt1solo se succeeixen eIs
homenatqes a la' seva figura
i obra, en un intent de man-
tenir viva la seva imatge i
les esperances que va dei-
xar escrites als seus textos.
A aquesta llarga - successió
d'emotius i sentits actes s'hi
afegiran avui les lIágrimes
d'eutorta i tristesa de Carme
Conill i Ferran Gallego, en

'. un homenatge que han OT-

ganitzat aquesta tarda les
organitzacions ';o\"es Cornu-
rustes i PSUC Viu.

Conill i Gallego recorda-
ran la vi du. 16 reina l~; r· '" "::,:1 .:-¡ iI(~bilt ¡lIHU ',';

c o m p r o rn!s Ce, C()I:l¡:;.r,. .0

CC;JÜ0~:"':'alC1n que les seves
p e r e ul e s no c e u r a n ':!:1

I'ublit arnb un recita; pGé~:c
ero ..:¡U~ rep<.1SSaTC¡¡-, ,~Igunes
de les millors cornposicions
de lautor r. ~ Paíubras para
JuJic. com els poemes Maja
cabeza, Más que una pala-
bra, En lo calle o Uno pala-
bra sola. Acabada la lectu-

José Agustín Goytisolo.

:~;l:'ii~....;,,);~~io:¡Jl sobre la ñ-

01!r6 ele l'escríptor. El pro-
(¡f[:nld de dues hores el tan-
~~:'i., ~.J:~¡~ .rucició de diver-
s e s o de pt acions m u s ic el s
deluunes de les seves obres
que ~va efectuar el seu irise- i
parable Paco Ib á nez . Seu JI
del PSUC Viu. Corntessa de
Sobradiel. 7. A partir de les
19.00 ha res. Entrada llíure.
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Los mineros, obra d'Ávalos Inclosa a la mostra.

37 madrilenys a Acea' s
Les sales de la Federació
d' Artistes Plástics iEntitats
Artístiques, Acea's,
exhibeixen la mostra
Colectiva de artistas
madrileños, en que 37
artistes de la capital hi
exposen un tapís i una
amplia varietat de pintures i
escultures. Les obres, de
diíerents tecníques i estils,
reflecteíxen temes socials
com la guerra o la vida deis

miners. A les mateixes sales
també s'hi poden visitar
quatre mostres més, de
Juan Verdasco, Nines
Almendrote i Gloria Pandis,
i la col-lectíva Tres tristes
instal·lacions. Acea's. Vic, 8.
De dilluns a dissabte, de
09.00 a 14.00 h i de 16.00 a
20.00 h. De 1'1 a15 d'abríl,
de 10.00 a 13.30 hores.
Diumenges, tancat. Entrada
lliure. Fins al 12 d'abril.v MÚSICA

HOMENATGE A GAETANO DONI-
zern El ,Teatre de I'Eixample
acull avui dilluns un acte d'ho-
menatqe al compositor ítalíá
Gaetano Donizetti, en el qual .
es recordará la seva trejectóría
musical amb la interpretació
d' a1gunes de les seves operes.
La ~ompanyia Arts sera l'enea-

.. Teatre de I'Eixample. Aragó,
140. A les 21.00 hores. El preu
és de 2.000 pessetes. Es poden
reservar. entrad es al teléfon
93.451.34.62.

rregada de rememorar l'autor
de La favorita amb un recital
en que s'inclouran obres tan
conegudes eom Don Pasquale,
L'elistr d'amore, La Pille du
réqiment i també Lucia di Lam-
mermaor . Passa a la pagina 4
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