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De setembre a desembre de 2016



exposicions

ENTRADA LLIURE

inFiniTe LooKs
Del 8 al 23 de setembre         
inauguració: dijous, 8 de         
setembre, a les 19 h
Aquarel·les i escultures
Dos llenguatges diferents que 
s’interpel·len des de premis-
ses properes. Un a partir de 
l’escultura en ferro i l’altre de 
l’aquarel·la.  Un diàleg entre 
els gestos lineals de l’escul-
tura i els elements il·lustratius 
i expressius de la pintura que 
parteix sempre de la inter-
rogació sobre el procés de 
creació.
A càrrec de Mai Martín (dibui-
xos) i Aïda Rull (escultures).

sATie i MARTin, UnA ex·
peRiÈnciA sinesTÈsicA
Del 29 de setembre al 14 d’oc·
tubre. inauguració: dijous, 29 
de setembre, a les 19 h
Dibuixos, textos i projeccions
Sports et Divertissements és 
un àlbum musical que consta 
de música i textos d’Erik 
Satie i de dibuixos de Charles 
Martin. En aquesta exposi-
ció faran una reinterpretació 
d’aquesta obra que introdueix 
narrativitat i dinamicitat en 
el conjunt de les vint-i-una 
peces musicals, textos i 
dibuixos que acompanyen a 
cadascuna d’elles, buscant 
no només la vinculació entre 
les disciplines, pretesa per 
Satie, sinó també afegint-ne 
una de nova, pròpia del nos-
tre temps.
A càrrec de Montserrat Fando 
i Esther Borràs.

TexTURes
Del 20 d’octubre al 4 de no·
vembre. inauguració: dijous, 
20 d’octubre, a les 19 h
Quadres amb materials  
(fustes, sorres i metalls)
Antoni Audi ens demostra 
amb les seves creacions que 
el seu canal de comunicació 
preferit és la textura. Aquest 

artista conceptual fa servir 
materials originals per a les 
seves composicions, i recorre 
a les formes pures com el 
quadrat o el cercle, amb un 
cert aire minimalista que fa 
transmetre a l’espectador 
calidesa i harmonia.
A càrrec d’Antoni Audi

MATeRniTATs
Del 10 al 25 de novembre 
inauguració: dijous, 10 de 
novembre, a les 19 h
pintures i dibuixos i instal·
lacions audiovisuals
L’obra de Neus Ramon, feta 
d’esforç i tenacitat, d’art i 
d’intel·ligència d’ inquietud 
i de decisió, és basa en una 
total persecució de la veritat, 
fugint de tota exageració 
i sense caure en un fictici 
sentimentalisme. En la seva 
obra s’hi poden trobar els 
més subtils contorns junta-
ment amb un esplèndid ús 
del color. I és aquesta alta 
capacitat tècnica, la que li 
ha permès treballar en un 
perfecte equilibri entre  el seu 
instint de dona i mare i  el seu 
alt nivell artístic.
A càrrec de Neus Ramon i 
Xavier Calderó

16a exposiciÓ De LA GenT 
GRAn DeL DisTRicTe 
De l’1 al 30 de desembre    
inauguració: dijous, 1 de 
desembre, a les 18 h
pintures
Els grans pintors dels casals 
del nostre districte ens mos-
traran tot allò que als seus ulls 
els ha cridat més l’atenció.
Concert inaugural a càrrec 
dels alumnes de l’EMM Can 
Ponsic

AcTiviTATs cULTURALs
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MúsicA

cicLe conceRTs Joves

Amb la col·laboració de les 
escoles de música del distric-
te de Sarrià -Sant Gervasi

conceRT inAUGURAciÓ 
exposiciÓ GenT GRAn
Dijous, 1 desembre, a les 18 h
A càrrec d’EMM Can Ponsic

Joves inTÈRpReTs
Dijous, 15 desembre, a les 19 h
A càrrec dels alumnes de 
l’E.M. Sant Gervasi

peR nADAL MiLLoR 
AMB MúsicA
Dijous, 22 desembre, a les 19 h
A càrrec de l’orquestra de 
cambra del CEMB

ENTRADA  LLIURE

cAnT peR A ToTHoM

cAnÇons De nADAL 
Dimecres, 21 de desembre, a 

les 19.30 h
Els alumnes de l’Acadèmia 
Marshall ens oferiran el seu 
concert de Nadal, ja tradicional, 
interpretant fragments d’òperes 
i sarsueles conegudes.
A càrrec del alumnes de l’Aca-
dèmia Marshall, sota la direcció 
tècnica de Montserrat Aparici.

ENTRADA  LLIURE

conceRT De nADAL

Divendres, 16 desembre, a les 20 h
Us convidem al nostre, ja 
tradicional, concert de Nadal 
amb l’Orquestra de Cambra 
Catalana, disposarem de més 
informació al nostre web dos 
mesos abans del concert.
A càrrec de l’Orquestra de 
Cambra Catalana i Joan Pà-
mies (director).

Genis De LA LiTeRATURA i LA pinTURA

Activitats a la Biblioteca Clarà:

sAc De RonDALLes. LA 
ReinA AvoRRiDA...i en 
sHAKespeARe
Divendres. 14 octubre, a les 18 h
espectacle familiar
Espectacle de narració de 
contes a partir de l’adaptació 
de diverses obres de Shakes-
peare (Macbeth, El rei Lear i 
Romeu i Julieta). 
A partir de 4 anys
A càrrec d’Albert Estengre

De RoMeU i JULieTA A eL 
Rei LLeÓ: sHAKespeARe 
coM A GRAn GUionisTA
Dimarts, 25 octubre, a les 19 h
conferència
De la tragèdia a la comèdia, 
examinarem com la manera 
shakespeariana s’ha imposat 
en moltes produccions fílmi-
ques i musicals: pel·lícules, 
òperes i animació amb el 
segell del geni anglès.
A càrrec de David Guzmán

Enguany coincideixen tres aniversaris, el 400è aniversari de la 
mort de Miguel de Cervantes i William Shakespeare i el 500è 
aniversari de la mort d’El Bosco, i la Biblioteca Clarà i el Centre 
Cívic Pere Pruna hem dedicat un cicle d’activitats, del 6 al 25 
d’octubre, per conèixer més aquests tres genis universals.
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enRic GRAnADos 
(1916·2016)
De l’11 al 25 de novembre
exposició de documents i 
fotografies
El Palau de la Música Catala-
na ens cedeix part dels docu-
ments que es van exposar al 
foyer del Palau per conèixer 
més la figura de compositor 
i músic i la seva relació amb 
l’Orfeó català
Amb la col·laboració del 
Centre de Documentació de 
l’Orfeó Català (CEDOC)

conceRT HoMenATGe 
A GRAnADos
Divendres, 11 novembre, a les 20 h

concert i conferència
Celebrem l’any Granados 
amb un programa que exem-
plifica la seva vessant com 
a compositor i pianista amb 
obres de diverses èpoques. 
A càrrec de Sira Hernández 
(piano) i Albert Ferrer Flama-
rich (conferència)

AnToni ToLMos
Divendres, 18 de novembre, a 
les 20 h
concert de piano
El pianista lleidatà Antoni 
Tolmos presenta el seu desè 
treball discogràfic. El CD 
“Energy” ha estat enregistrat 
als estudis Oficcina Sonora 
de Florència a Itàlia. Manté la 
línia intimista del seu anteri-

Aquesta cinquena edició del cicle ‘Compositors Catalans’ la 
dedicarem a rememorar la figura d’Enric Granados (1867-1916) 
en el centenari de la seva mort. També coneixerem compositors 
catalans actuals i farem un repàs a les figures més prolífiques de 
la música i la literatura catalanes.

coMposiToRs cATALAns 

Activitats al Centre Cívic Pere 
Pruna:

ceRvAnTes i sHAKespeA·
Re, 400 AnYs DespRÉs 
Dijous, 6 d’octubre, a les 19 h
conferència
El doctor catedràtic de Litera-
tura de la Universitat Pompeu 
Fabra, Josep Maria Micó, ens 
oferirà aquesta conferència en 
què tracta les raons que han 
convertit Cervantes i Shakes-
peare en clàssics de la litera-
tura universal, així com dels 
vaivens i matisos de la seva 
recepció: la diversitat de les 
seves carreres literàries, dels 
seus fonaments teòrics, dels 
gèneres que van conrear, del 
ressò que van tenir en vida.
A càrrec de Josep Maria Micó

picToFonies, eL Bosco
Divendres, 21 octubre, a les 20 h
conferència i concert
Repassarem la vida i l’obra 
d’El Bosco des d’una apro-
ximació diferent, amb un 
discurs proper i peculiar i 

alhora sentirem, interpretada 
en directe, la música con-
temporània a l’artista, per 
tal d’ajudar-nos a interiorit-
zar i comprendre millor els 
diferents aspectes de la seva 
peculiar obra.
A càrrec de Cori Mercadé. Al-
fred Fernàndez i Mar Serinyà

eL QUixoT i BARceLonA
Dissabte, 22 octubre, a les 10 h 
preu: 5,01 €
itinerari
En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acor-
darme… Així comença una de 
les obres més universals de la 
literatura. Una indeterminació 
que Cervantes no va tenir 
en compte a l’hora de parlar 
de Barcelona. L’escriptor va 
conèixer la ciutat i la seva 
estada va quedar reflectida a 
les històries del Cavaller de la 
Trista Figura. Els proposem 
un recorregut pels espais on 
Cervantes va situar el prota-
gonista i les aventures que hi 
van tenir lloc.
A càrrec de Rafa Burgos
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conTA’M UnA ÒpeRA

Una temporada més et convidem a repassar la cartellera del Liceu 
amb les òperes que hi haurà en cartellera. Per saber-ne sempre 
una mica més i conèixer detalls que passen desapercebuts.

ENTRADA LLIURE

or disc “The new age piano 
album”, enregistrat a Londres, 
amb sons que cerquen la re-
flexió i la connexió emocional.
A càrrec d’Antoni Tolmos 
(pianista i compositor)

enRic GRAnADos i LA 
BARceLonA MoDeRnisTA
Dijous, 24 novembre, a les 19 h
conferència
Us convidem a una xerrada 
per conèixer les músiques del 
compositor català i descobrir 
la vida cultural de la Barce-
lona de finals del segle XIX i 
principis del XX.
A càrrec de MUSICoLòGICS

ÈRATo, MúsicA i poesiA
Divendres, 25 novembre, a 
les 20 h
concert i recital
La poesia no només va néixer 
per ser recitada, sinó també 
per ser cantada i són molts 
els compositors que han jugat 
a escampar versos entre les 
línies del pentagrama. La so-

prano Eulàlia Ara, el pianista 
Jordi Vilaprinyó i el rapsode 
Aleix Cabrera es disposen a 
fer un passeig per un tram 
de la poesia catalana que 
comprèn obres de Verdaguer, 
Maragall, Sagarra, Brossa i 
Martí i Pol. I tot plegat amb 
les notes dels nostres compo-
sitors: Enric Morera, Eduard 
Toldrà, Xavier Montsalvatge 
i el mateix Jordi Vilaprinyó, 
entre d’altres.
A càrrec d’Eulàlia Ara (sopra-
no), Jordi Vilaprinyó (piano) i 
Aleix Cabrera (rapsode)

GRAnADos i eLs cAFÈs 
DeLs 1920
Dissabte, 26 novembre, a les 10 h 
preu: 5,01 €
Ruta musical
Us proposem un recorregut 
per la Barcelona musical de 
principis del segle XX. Resse-
guint la vida d’Enric Granados 
descobrim els espais que van 
tindre importància pels mú-
sics i compositors catalans 
del moment.    
A càrrec de MÚSICoLòGICS

Continuem amb les nostres accions d’art que tenen com a objec-
tiu crear un punt de trobada per a la comunitat, un espai on poder 
parlar i viure l’art intensament.
Proposem una nova fórmula per conèixer les novetats culturals 
de la nostra ciutat i del nostre país de manera dinàmica i partici-
pativa, un programa que inclourà: performances, instal·lacions, 
conferències, debats i moltes altres activitats relacionades amb 
l’art contemporani.

Accions D’ART 

De vienA A L’HAvAnA
Dijous, 27 octubre, a les 19.30 h
Els integrants de la forma-
ció eclèctica Eudaimonia 
Ensemble ens proposen un 
recorregut on art, filosofia, 
literatura i música van junts. 
Et convidem a aquesta per-
formance ‘multi-sensorial’, 
on tres músics interpretaran 

peces de Wanhal, Breuer i 
danses afrocubanes mentre 
es projecten gravats. 
A càrrec de Mayte Santos 
(flauta travessera), Meritxell 
Carbonell (flauta travessera i 
flauta en Sol), Esteve Colomés 
(contrabaix) i Enric Servera 
(artista plàstic multidisciplinar).

ENTRADA LLIURE
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especTAcLes FAMiLiARs

LA FLAUTA MÀGicA
Dissabte, 19 de novembre, a 
les 18 h
Titelles i música en directe
Us proposem una versió molt 
singular de l’òpera més cone-
guda del genial compositor 
Wolfang Amadeus Mozart. Un 
espectacle on la música en 
directe estimula petits i gran 
i ens fa passejar per un bosc 
màgic, uns animals fantàstics, 
un encanteris fascinants i que 
ens apropa al ric imaginari de 
Mozart.
A càrrec de Cia. La Paparra
Preu: 3,51 €

TALLeRs FAMiLiARs De  
nADAL

RAMon i eLs TRes Mons 
Dimarts, 27 de desembre, a les 
17.30 h
contes
Una sessió de contes on 
homenatjarem la figura de Ra-
mon Llull, i on la Caterina, una 
escriptora d’ara i la Felisa, una 
trementinaire del s.XII, parlen 
de les històries que Llull recull 
ens els seus viatges per la 
Mediterrània.
A càrrec de La Fontana
 

eL so inTeRioR ABs·
TRAcTe De KAnDinsKY 
Dimarts, 3 de gener, a les 17.30 h
Taller pintura
Descobrirem Kandinsky, un 
artista que relacionava la 
pintura amb la música i ho 
farem creant  un gran mural 
desmuntable amb colors, for-
mes i línies que ens suggereix 
la música.
A càrrec de Biribotis

ACTIVITATS GRATUÏTES.
CAL RESERVAR PLAÇA 
TRUCANT AL 93 418 65 37

ELEKTRA D’sTRAUss
Divendres, 2 desembre, a les 19 h
Estrenada l’any 1909, Elektra 
és una òpera de Richard 
Strauss amb llibret d’Hugo 
von Hofmannstha basat en la 
famosa tragèdia de Sòfocles. 

La història és un drama que 
gira al voltant de la venjan-
ça i es desenvolupa un cop 
finalitzada la Guerra de Troia. 
Aquesta obra representa la in-
cursió de Richard Strauss en 
els nous llenguatges musicals 
del segle XX.
A càrrec de Pepe Reche, de 
MUSICoLòGICS

conFeRÈnciA

eL DReT A MoRiR DiGnA·
MenT, Un DReT HUMÀ
Dijous, 15 setembre, a les 19 h
El Document de Voluntats 
Anticipades (Testament Vital) 
és  una eina imprescindible 
perquè ningú decideixi per 

nosaltres al final de la nostra 
vida. Si voleu saber quins 
drets tenim, no us perdeu 
aquesta xerrada – col·loqui.
A càrrec de Nani Hidalgo 
Villarroya de l’Associació Dret 
a Morir Dignament Catalunya 

ENTRADA LLIURE
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inscRipcions pResenciALs ALs TALLeRs cULTURALs                                                                                                

De l’1 al 23 de setembre,
de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 21 h.
La inscripció es farà efectiva un cop abonat  l’import  que 
correspongui. El torn d’inscripció és per ordre d’arribada. El 
pagament dels cursos es farà mitjançant targeta de crèdit o en 
efectiu en el moment de la inscripció.
Els suplements dels tallers, si en tenen,  s’abonaran en el mo-
ment de fer la inscripció.
Reducció idels imports als cursos: Informeu-vos-en al mateix 
centre.

inscRipcions pResenciALs ALs iTineRARis                                                                                          

A partir de l’1 de setembre i fins que quedin places,
de dilluns a divendres de 10 a 13  i de 16 a 21 h.
el preu dels itineraris és de  5,01 €
La inscripció es farà efectiva un cop abonat l’import  que corres-
pongui. El torn d’inscripció és per ordre d’arribada. El pagament 
dels itineraris es farà mitjançant targeta de crèdit o en efectiu en 
el moment de la inscripció.

inscRipcions onLine                                                                                           

https://inscripcions.ccperepruna.cat/ccivic/

TALLeRs cULTURALs:
Des de l’1 de setembre, a partir de les 10 h i fins que quedin 
places. Si les places online estiguessin exhaurides cal consultar 
al centre cívic si queden places disponibles per inscriure-s’hi 
presencialment.

iTineRARis:
A partir de l’1 de setembre a les 10 h i fins que quedin places. 
Si les places online estiguessin exhaurides es pot consultar al 
centre cívic si queden places disponibles per inscriure-s’hi pre-
sencialment.  

inscRipcions icUB                                                                                           
Venda presencial de places de tallers de centres cívics des de 
l’Oficina Tiquet Rambles
Oficina Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
La Rambla, 99
De dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h.

        Identificareu els tallers nous amb aquest símbol
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expRessiÓ
 

BALLs De sALÓ
Dimarts de 19.30 a 21 h                                               
4 octubre > 20 desembre         
(10 sessions) preu: 74,60 €
Per als qui sempre han volgut 
ballar el tango, el rock, el vals, 
el bolero, el pasdoble...però 
no sabien com fer-ho. Ara és 
el moment
Recomanem apuntar-s’hi en 
parella.
A càrrec de Ferran Castells

coUnTRY 
nivell iniciació:                       
dilluns, de 18 a 19.30 h                                    
nivell mitjà·avançat:               
dilluns, de 19.30 a 21 h                               
3 octubre > 19 desembre        
(10 sessions). preu: 74,60 €
És un tipus de ball en línia 
amb coreografies variades, 
adequat per a tot tipus de per-
sones i edats. Ballar country 
és una manera de gaudir de la 
música, fer exercici i afavorir 
la memòria.
A càrrec de Montserrat Carreras

TALLeR De cAnT i GospeL
Dimecres, de 18 a 19.30 h                                               
28 setembre > 14 desembre 
(10 sessions). preu: 74,60 €
Tot treballant d’una manera 
lúdica i activa ens introduirem 
al món del cant en general i 
del gospel en concret, un estil 
originari del sud dels Estats 
Units que presenta un ampli i 
ric ventall de ritmes i cançons 
de gran profunditat i harmonia 
coral.
A càrrec d’Anna Ruggiero

sALUT i cReixeMenT peRsonAL

MinDFULness 
Dimecres, de 16.30 a 18 h                                                
5 octubre > 21 desembre (10 
sessions). preu: 74,60 €
Descobriu els múltiples bene-
ficis de la pràctica de mindful-
ness, que ens permet estar 

més presents en el dia a dia, 
gestionar millor les emocions, 
augmentar l’autoconeixement, 
prendre consciència i millorar 
la nostra resposta davant 
l’estrès. 
A càrrec de Jeanine Machado

HipopiLATes
Dimecres, de 10 a 11.30 h                                               
5 octubre > 21 desembre (10 
sessions). preu: 74,60 €
Combina exercicis actius 
de gimnàstica hipopressiva 
amb posicions i tècniques del 
mètode Pilates per millorar la 
postura corporal, els proble-
mes d´esquena i reforçar i 
reduir el perímetre abdominal.
A càrrec de RPS Fisiotera-
peutas especializados

ioGA 
Dimarts de 10 a 11.30 h                                               
4 octubre > 20 desembre (10 
sessions). preu: 74,60 €
Mitjançant la pràctica del 
hatha ioga aconseguirem un 
equilibri entre el nostre cos i 
la nostra ment. Treballarem 
l’elasticitat, l’agilitat i la forta-
lesa i aprendrem a respirar bé, 
a relaxar-nos i a carregar el 
cos d’energia.
A càrrec de Salomé Camp

ioGA i ReLAxAciÓ 
Dijous, de 10 a 11 h                                         
6 octubre > 15 desembre (10 
sessions). preu: 49,73 €
Treballarem la respiració amb 
exercicis de ioga i dedicarem 
més espai a la meditació i la 
relaxació.
A càrrec de Salomé Camp

AcTivA LA MenT! 
Dimecres, de 10 a 11.30 h                                               
5 octubre > 21 desembre (10 
sessions). preu: 74,60 €
En aquest taller coneixerem 
com funciona la memòria i 
desenvoluparem estratègies 
per recordar millor aspectes 
del dia a dia.
A càrrec de Clara Colàs
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RecURsos

BRiDGe pRÀcTic 
nivell iniciació:                        
dimarts, de 16 a 17.30 h                                     
nivell avançat:                                   
dimarts, de 17.30 a 19 h            
4 octubre > 20 desembre (10 
sessions). preu: 74,60 €
Joc educatiu que estimula la 
memòria de manera pràctica 
i amena tot jugant des del 
primer dia, assimilant la teoria 
mitjançant la pràctica del joc. 
El material és a càrrec dels 
participants. 
A càrrec de Joan Priu

LET’S SPEAK ENGLISH!
Dimarts d’11.15 a 12.45 h                                                  
4 octubre > 20 desembre (10 
sessions). preu: 74,60 €
Per a qui té coneixements 
d’anglès i vol practicar-lo, 
perdre la vergonya de parlar-lo 
o aprendre a fer-se entendre 
en situacions quotidianes. El 
treballarem mitjançant jocs, 
texts i cançons. 
A càrrec de Ramon Codina

PARLONS FRANÇAIS! 
Dilluns de 10 a 11.30 h              
3 octubre > 19 desembre (10 
sessions). preu: 74,60 €
Com redescobrir el francès 
a través de textos, cançons, 
material àudio... sobre temes 
que inviten a conversar. Curs 
adreçat a persones amb 
coneixements de francès que 
el vulguin refrescar o mantenir 
vius els seus coneixements.

noves TecnoLoGies

iniciA’T AMB eL TeU ipAD 
o TAULeTA AnDRoiD
Dijous, d’11 a 12.15 h                
6 octubre > 15 desembre (10 
sessions). preu: 62,16 €
Descobrirem les aplicacions 
i les eines de configuració 
necessàries per
utilitzar de manera fluïda el 
nostre dispositiu mòbil. Des 

de gestionar l’espai
d’emmagatzemat, les contra-
senyes, el mail, els contactes 
fins conèixer les millors
aplicacions pels nostres inte-
ressos.
A càrrec de Sergi Ollé

inFoRMÀTicA, Un pAs 
MÉs
Dijous, de 12.15 a 13.30 h         
6 octubre > 15 desembre (10 
sessions). preu: 62,16 €
En aquest taller seguirem 
aprofundint en l’ús de les 
possibilitats que ens ofereix la 
xarxa.
Aprendrem a utilitzar i buscar 
informació en la web 2.0, els 
blocs, les xarxes socials, 
portals de vídeos i notícies. 
Descobrirem com compartir 
arxius i experiències..
*Per fer aquest taller cal portar 
a classe el vostre portàtil i 
tenir uns coneixements mínims 
d’informàtica.
A càrrec de Sergi Ollé

iTineRARis

RUTA LiTeRÀRiA: 
oBseRvADoRs De LA 
ReALiTAT, DeL pUTxeT A 
sARRiÀ
Dissabte, 1 octubre, a les 10 h 
preu: 5,01 €
En aquesta passejada des 
de Sant Gervasi a Sarrià, ens 
aturarem en alguns indrets 
relacionats amb autors que 
van viure la seva infantesa o 
moments significatius de la 
vida al barri de Sant Gervasi 
durant el segle XX. Des de 
Joan Perucho fins a Carmen 
Laforet, passant per Carles 
Riba, J.V. Foix, Josep Maria de 
Sagarra, Clementina Arderiu, 
Josep Carner....Escriptors 
d’una època que ens van 
semblant llunyana i que van 
esdevenir observadors de la 
realitat d’on van viure, o van 
néixer o on van créixer.
A càrrec de Ruth Galve



TALLeRs cULTURALs

eL QUixoT i BARceLonA
Dissabte, 22 octubre, a les 10 h 
preu: 5,01 €
En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acor-
darme… Així comença una de 
les obres més universals de la 
literatura. Una indeterminació 
que Cervantes no va tenir 
en compte a l’hora de parlar 
de Barcelona. L’escriptor va 
conèixer la ciutat i la seva 
estada va quedar reflectida a 
les històries del Cavaller de la 
Trista Figura. Els proposem 
un recorregut pels espais on 
Cervantes va situar el prota-
gonista i les aventures que hi 
van tenir lloc.
A càrrec de Rafa Burgos

GRAnADos i eLs cAFÈs 
DeLs 1920
Dissabte, 26 de novembre, a 
les 10 h. preu: 5,01 €
Us proposem un recorregut 
per la Barcelona musical de 

principis del segle XX. Resse-
guint la vida d’Enric Granados 
descobrim els espais que van 
tindre importància pels mú-
sics i compositors catalans 
del moment.    
A càrrec de MUSICoLòGICS

MeRcADeRs, ARTe·
sAns i BAnQUeRs
Dissabte, 17 de desembre, a 
les 10 h. preu: 5,01 €
Una de les fonts de vida a la 
Barcelona medieval fou , sens 
dubte, el treball artesà. Treball 
que permetia instal·lar els 
obradors o tallers a l’entra-
da de la casa i, de vegades, 
fins i tot al carrer….Carders, 
Corders, Cotoners, Mirallers, 
Assaonadors, Sombreres. 
La Ribera fou el barri dels 
artesans i també el dels grans 
Mercaders establerts al carrer 
més noble de Barcelona, el 
carrer de Moncada.  
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

seRveis DeL cenTRe

cLUB De LecTURA DeL peRe pRUnA                                                                           

Grup de persones que es reuneixen amb una determinada perio-
dicitat per debatre sobre un llibre. A les reunions es comenta i es 
debat lliurement qualsevol aspecte del llibre. Cada sessió anirà 
dirigida per Teresa Catasús, filòloga.
Dilluns, de 17 a 18 h. Inici de les classes a partir del 3 d’octu-
bre. ACTIVITAT GRATUÏTA, places limitades,  heu de reservar la 
plaça a partir de l’1 de setembre al mateix centre o trucant per 
telèfon.

cessiÓ D’espAis                                                                                                                                         

El Centre Cívic Pere Pruna posa a disposició d’empreses, grups i 
entitats espais per organitzar reunions, conferències, jornades...
Es pot consultar la disponibilitat i les condicions d’ús al centre.

cooRDinAciÓ De LA TAULA De coRs DeL                          
DisTRicTe sARRiÀ · sAnT GeRvAsi                                                                       

Des del centre coordinem activitats conjuntes dels cors del 
Districte com ara “La Primavera Coral” i en facilitem l’entesa i la 
cooperació. Acollim assaigs i concerts de cors.



cALenDARi

1 SET 10 h INICI PERÍODE INSCRIPCIONS

8 SET 19 h INAUGURACIÓ Infinite Looks

15 SET 19 h CONFERÈNCIA Dret a morir dignament

29 SET 19 h INAUGURACIÓ Satie i Martin, una experiència sinestèsica

10 /11

seTeMBRe

1 OCT 10 h RUTA LITERÀRIA Observadors de la realitat

6 OCT 19 h GENIS DE LA LITERATURA I PINTURA Cervantes i 
Shakespeare, 400 anys després

20 OCT 19 h INAUGURACIÓ Textures

21 OCT 20 h GENIS DE LA LITERATURA I PINTURA Pictofonies, El 
Bosco

22 OCT 10 h ITINERARI El Quixot i Barcelona

27 OCT 19.30 h ACCIÓ D’ART De Viena a l’Havana

ocTUBRe

10 NOV 19 h INAUGURACIÓ Maternitats

11 NOV 19 h COMPOSITORS CATALANS Exposició Enric Granados

11 NOV 20 h COMPOSITORS CATALANS Concert homenatge a 
Granados

18 NOV 20 h COMPOSITORS CATALANS Antoni Tolmos

19 NOV 18 h ESPECTACLE FAMILIAR La flauta màgica

24 NOV 19 h COMPOSITORS CATALANS Enric Granados i la Barcelona 
modernista

25 NOV 20 h COMPOSITORS CATALANS Èrato, música i poesia

26 NOV 10 h COMPOSITORS CATALANS Itinerari Granados

noveMBRe

1 DES 18 h INAUGURACIÓ Exposició G.G. Dte

1 DES 18 h CONCERT JOVE EMM Can Ponsic

2 DES 19 h CONTA’M UNA ÒPERA Elektra

15 DES 19 h CONCERT JOVE E.M. Sant Gervasi

16 DES 20 h CONCERT NADAL OCC

17 DES 10 h ITINERARI Mercaders, artesans i banquers

21 DES 19.30 h CANT PER A TOTHOM Concert Nadal Acadèmia Marshall

22 DES 19 h CONCERT JOVE CEMB

27 DES 17.30 h TALLERS FAMILIARS NADAL Ramon i els tres mons

DeseMBRe

3 GEN 17.30 h TALLERS FAMILIARS NADAL El so interior abstracte de 
Kandinsky

GeneR



MApA

Ganduxer, 130 · 08022 Barcelona
Tel. 93 418 65 37
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perepruna
ccperepruna@ccperepruna.cat 
pàgina de Facebook: centre cívic pere pruna
Twitter: @cc_perepruna

De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 21 h

ADReÇA

Li recordem que, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden 
incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo 
informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si escau, les dades personals 
se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat 
dades de tercers, vostè estarà obligat a informar-los de la present clàusula i a obtenir-ne el consentiment per al tractament 
d’aquestes dades.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de  dades de caràcter personal 
dirigint-se a LÚDIC3 amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant un correu electrònic a 
ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se 
al correu electrònic a l’adreça assenyalada en qualsevol moment.

Gestió tècnica: Lúdic3

HoRARis
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https://inscripcions.ccperepruna.cat

inscRipcions on Line

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 


