
AcTiViTATs
i TALLeRs
cULTURALs

centre cívic pere pruna

De gener a març de 2017



exposicions

eLs GRAVATs xiLoGRÀ-
Fics De Josep sUBi-
RATs i sAMoRA

Del 12 al 27 de gener 
inauguració: dijous,  
12 de gener, a les 19 h

xilografies
Per primera vegada s’expo-
saran el conjunt dels gravats 
xilogràfics de Josep Subirats 
i Samora (1914-1997) , artista 
figuratiu, dibuixant, cartellista 
i pintor de mitjan segle XX. 
Deixeble de Ramon Calsina i 
de Fèlix Mestres a Llotja. Va 
excel·lir en la força del  traç 
del seu dibuix, la importància 
de la línia i de la composició. 
A càrrec de Frederic Girós i 
presentació de l’acte a càrrec 
de Francesc Mestre.

Visions sAHRAUÍs

Del 3 al 17 de febrer 
inauguració: divendres,  
3 de febrer, a les 19 h

Dibuixos, escultures, poemes 
i fotografies 
Amb aquesta exposició ens 
aproparem a la forma de vida 
dels campaments de refugiats 
sahrauís mostrant una situació 
que després de 40 anys encara 
no s’ha resolt. La Federació 
ACAPS (Associació Catalana 
d’Ajuda al Poble Sahrauí) difon 
la problemàtica d’un poble que 
a hores d’ara encara roman 
sota l’administració legal espa-
nyola. 
curtmetratge i taula rodona: 
‘Passat i present d’un poble 
oblidat’. Es projectarà un curt-
metratge que mostra la situació 
sahrauí i parlarem del patrimoni 
cultural d’aquest poble oblidat. 
S’exposarà les dificultats d’un 
poble dividit actualment per un 
mur de 2.700 Km, del qual nin-
gú no parla, i envoltat de mines 
antipersona. Divendres, 10 de 
febrer, a les 19 h.

TexTURes De LA  
MÚsicA

Del 23 de febrer al 3 de març

pintura i gravat

La música que escoltem pot 
tenir diferents textures, des 
d’una sola línia melòdica fins 
a diverses i complicades 
.La pintura i el gravat poden 
tenir diferents textures, des 
de la sola línia fins a diverses 
trames. Per mitjà del gravat, 
la pintura, el ciment i altres 
materials, l’artista intenta  vi-
sualitzar  i comunicar  aques-
tes textures que  escoltem. 
Es tracta d’un conjunt d’obres 
de petit i gran format  sobre 
paper, fusta o tela.  
A càrrec de Carme Collde-
carrera.

 

eL LLiBRe  
en FeMenÍ 3.0

Del 9 al 31 de març  
inauguració: dijous,  
9 de març, a les 19 h

Llibres d’artista i obra 
gràfica
Els anomenats llibres d’artista  
han experimentat una gran 
popularitat en els últims anys, 
de manera que s’han convertit 
en una forma plena d’expres-
sió artística utilitzada per una 
quantitat, cada vegada major, 
de creadors amb un desig 
clar de posar de manifest allò 
que volen comunicar en les 
societats desenvolupades. 
A càrrec de Danielle Cree-
naune, Núria Guinovart , Silvia 
Japkin, Maria Pujol i Núria 
Rossell

ENTRADA LLIURE
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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 De pRoFes-
soRs i ALUMnes

Dijous, 16 de febrer, a les 19 h

A càrrec dels alumnes i pro-
fessors de l’escola Ritme i So

MÚsicA De cAMBRA

Dijous, 23 de febrer, a les 19 h

A càrrec de l’orquestra de 
cambra del CEMB

JoVes inTÈRpReTs

Divendres, 24 de febrer,  
a les 19 h

A càrrec dels alumnes de 
l’E.M. Sant Gervasi

ENTRADA  LLIURE

cAnT peR A ToTHoM

ReQUieM De G. FAURÉ 

Divendres, 27 de gener,  
a les 20 h

Les alumnes del cors de noies 
del Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona interpreta-
ran el rèquiem de Fauré sota la 
direcció de Carles Comalada.
A càrrec del cor de noies del 
CMMB, dirigit per Carles Co-
malada.

en cLAU VocAL  
en conceRT

Divendres, 17 de febrer, a les 20 h

El cor jove que assaja al 
centre, En Clau Vocal, ens 
ofereix el seu concert anual, 
on interpretaran peces de la 
música actual. Un recorre-
gut des del pop-rock fins a 

bandes sonores de pel·lícules 
molt conegudes.
A càrrec d’En Clau Vocal
 

FRAGMenTs D’ÒpeRes 
DesTAcADes 

Divendres, 3 de març,  
a les 19.30 h

Els alumnes de l’Acadèmia 
Marshall ens ofereixen aquest 
concert on viatjarem a través de 
la història de l’òpera tot repas-
sant les àries i els duets més 
coneguts.
A càrrec dels alumnes de l’Aca-
dèmia Marshall, sota la direcció 
tècnica de Montserrat Aparici.

cAnT coRAL 

Dijous, 23 de març, a les 19 h

Quatres cors ens mostraran 
el seu repertori i compartiran 
escenari en aquest trobada.
A càrrec de Fem Cor, Cor Tem-
pus de l’escola Sant Gregori, els 
Cors de la Fundació Collserola.
Direcció artística: Walter Peter-
sen.
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cenTRe cÍVic  
peRe pRUnA

eL LLiBRe en FeMenÍ 3.0

Del 9 al 30 de març

exposició
Cinc artistes mostren els seus 
llibres d’artistes en aquesta 
exposició, que pretén mostrar 
que els llibres d’artistes s’han 
convertit en una forma plena 
d’expressió artística utilitza-
da per una quantitat, cada 
vegada major, de creadors 
amb un desig clar de posar 
de manifest allò que volen 
comunicar en les societats 
desenvolupades
A càrrec de Danielle Cree-
naune, Núria Guinovart , Silvia 
Japkin, Maria Pujol i Núria 
Rossell

DeixA’M ToRnAR-Te A 
DiR

Divendres, 10 de març,  
a les 20 h

concert
El nou disc de la Mariona 
Sagarra Deixa’m tornar-te a 
dir està dedicat exclusiva-
ment a la poesia de Montser-
rat Abelló (Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes) on la 
cantant i creadora musical ha 
musicat els poemes d’aques-
ta poetessa. Ens acostarem 
a la seva poesia des del seu 
món sonor ple de contrastos 
i pluralitats, molt acurat, ple 
de detalls, preciosista, seriós 
i divertit alhora però també 
sorprenent, profund, honest i 
reflexiu.
A càrrec de Mariona Sagarra 
(veu).

Dones i ARTisTes A 
sARRiÀ

Dissabte, 11 de març, a les 10h 
preu: 5,01 €  
itinerari

Poetesses, autores teatrals, 
novel·listes, compositores 

musicals, periodistes, biblio-
tecàries, pintores...., en defi-
nitiva dones protagonistes del 
seu temps que, sens dubte, 
van intentar  trencar motllos 
amb la seva actitud  vital i  
també artística . Ens pas-
sejarem al voltant del nucli 
històric de l’antic poble de 
Sarrià., alhora que recuperem 
la vida i l’obra de dones com 
Carme Karr Alfonsetti Dolors 
Monserdà i Vidal, Dorotea 
Chopitea i Villota,  Clementi-
na Arderiu,  Rosa Leveroni i 
Olga Nicolaievna Sacharoff... 
dones que han viscut dins el  
ventall cronològic dels darrers 
200 anys, i que han protago-
nitzat una vida i una obra que 
cal recuperar de l’oblit..
A càrrec de Carolina Chifoni 

Dones eMpReneDoRes

Dijous, 16 de març, a les 20 h

conferència
Com cada any, l’Associació 
de Dones Emprenedores, 
ODAME, fa la seva trobada 
anual convidant una dona 
destacada en el món de l’em-
prenedoria. 
A càrrec d’ODAME 

BiBLioTecA cLARÀ

Dones De MeDALLA

Del 2 al 31 de  març

exposició

eLs ViATGes De LA 
pARAULA – VeUs De 
Dones

Dijous, 2 de març, a les 19 h

espectacle narració

L’AVenTURA De conÈi-
xeR – LA TeBALDi, LA 
VeU QUe pLAnTÀ cARA 
A LA cALLAs

Dimecres, 8 de març, a les 
18.30 h

conferència 

Continuem amb aquesta quarta edició del cicle Cread(on)es, on 
el centre cívic i la biblioteca Clarà organitzen una programació 
conjunta per commemorar el Dia de la Dona Treballadora a fi de 
donar-hi suport i visibilització al procés creatiu de les dones.

cReAD(on)es
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Accions D’ART 

Proposem una nova fórmula per conèixer les novetats culturals de 
la nostra ciutat i del nostre país de manera dinàmica i participativa, 
un programa que inclourà: performances, instal·lacions, confe-
rències, debats i moltes altres activitats relacionades amb l’art 
contemporani.

xiLoGRAFiA: LA TÈcnicA 
MÉs AnTiGA De RepRo-
DUcciÓ GRÀFicA

Divendres, 20 de gener, a les 19 h

Parlarem dels orígens de la xi-
lografia a Europa, dels motius 
del seu desenvolupament i el 
seu declivi. Veurem les eines 
els suports i una demostra-
ció en directe de la incisió a 
l’estampa.
A càrrec de Frederic Girós

pATRiMoni GRÀFic i Do-
cUMenTAL: ResTAURAciÓ 
De DocUMenTs

Dijous, 9 de febrer, a les 19.30 h

S’ensenyarà com es restaura 
un plànol de Puig i Cadafalch, 
literalment trinxat, i fins a 
quin punt es poden arribar a 
recuperar obres que semblen 
destinades a ser llençades. 
És una mostra pràctica de 

què es pot fer per evitar que 
un dibuix, un document, una 
fotografia que forma part 
de la nostra vida, s’acabi de 
malmetre.
A càrrec de d’Estudi B2

ÁGApe insÍpiDo

Dijous, 2 de març, a les 19.30 h

En aquesta performance 
s’exploren diferents maneres 
d’ocupació i participació en 
els espais culturals. Es recrea 
la cerimònia tradicional del 
banquet clàssic i es transfor-
ma en un nou banquet perfor-
màtic. Es tracta d’un viatge a 
través del gust cultural, com 
si fos un dinar cerimoniós, 
amb els seus entrants, els 
plats principals i la sobretaula. 
Aforament limitat. Cal reservar 
plaça trucant al 93 418 65 37
A càrrec de Vera Livia García 
Cassinelli 

ENTRADA LLIURE

Per vuitè any consecutiu el Centre Cívic Pere Pruna i el cor de 
cambra Dyapason, amb la col·laboració del Districte de Sarrià 
Sant Gervasi, organitzen aquest cicle de concerts amb la música 
religiosa com a fil conductor. La història de la música occidental 
està indissolublement lligada a la tradició cristiana i als seus ritus 
i oficis. En aquest cicle gaudirem d’un recorregut per la música 
religiosa de diferents èpoques, des del cant gregorià fins als nos-
tres dies. 

Divendres, 17 de març, a les 20 h
Divendres, 24 de març, a les 20 h   
Divendres, 31 de març, a les 20 h                      ENTRADA LLIURE

Viii cicLe De MÚsicA ReLiGiosA De sARRiÀ – sAnT GeRVAsi 

conTA’M UnA ÒpeRA

WeRTHeR,  
De JULes MAsseneT

Dijous, 26 de gener, a les 19 h

Werther és un drama líric en 
quatre actes amb música 
de Jules Massenet basat 
en la novel·la Els sofriments 

del jove Werther de Goet-
he. L’òpera narra la història 
d’un amor impossible, la del 
poeta Werther per Charlotte, 
promesa a un altre home. Es 
va estrenar a Viena el 1892 i 
la primera representació a Ca-
talunya va ser el 1899 al Gran 
Teatre del Liceu.

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.
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especTAcLes FAMiLiARs

eL so inTeRioR ABs-
TRAcTe De KAnDinsKy 

Dimarts, 3 de gener,  
a les 17.30h

Taller pintura
Descobrirem Kandinski, un 
artista que relacionava la 
pintura amb la música i ho 
farem creant  un gran mural 
desmuntable
A càrrec de Biribotis
Activitat gratuïta. 

pAU, LA ViDA De pAU 
cAsALs 

Dissabte, 18 de febrer,  
a les 18 h

Titelles i música en directe
Aquesta història màgica, 
emotiva i tendra, ens acostarà 
als fets més rellevants de la 
vida de Pau Casals. Un clam 
a la pau.
A càrrec de Cia. Forani
Preu: 3,51 €

conFeRÈnciA

LA TeLeAssisTÈnciA, AL 
TeU seRVei

Dimecres, 11 de gener, a les 
19 h

Explicaran què és la teleas-
sistència, qui la pot sol·licitar 
i tots els beneficis d’aquest 

servei que s’ofereix per a la 
gent gran. Si voleu saber- ne 
més, no us perdeu aquesta 
xerrada – col·loqui.
A càrrec de professionals del 
servei de teleassistència 

ENTRADA LLIURE

RiGoLeTTo,  
De GiUseppe VeRDi

Dijous, 30 de març, a les 19 h

Una de les òperes més repre-
sentades de Giuseppe Verdi 
és Rigoletto un melodrama 
en tres actes basat en Le roi 
s’amuse de Victor Hugo i cen-

surada abans de l’estrena per 
la seva crítica a la monarquia 
de l’època. És una història 
de passió, falsedat, venjança 
i amor. Va ser estrenada a 
Venècia el 1851 i a Catalunya 
només dos anys més tard. 

A càrrec de Pepe Reche, de 
MUSICoLòGICS.
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inscRipcions pResenciALs ALs TALLeRs cULTURALs                                                                                                

Del 12 de desembre al 13 de gener,
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. 
preus pendents d’aprovació per la comissió de Govern de 
l’Ajuntament.

inscRipcions pResenciALs ALs iTineRARis                                                                                          

A partir del 12 de desembre 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 del 12 de desembre, 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 del 12 de desembre 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



TALLeRs cULTURALs

HUMAniTATs
 

AneM AL TeATRe

Dimecres, de 19.30 a 21 h 
25 gener > 22 març  
(5 sessions) preu: 37,30 €

Anirem a veure les obres més 
interessants de la cartellera 
teatral de Barcelona. Ana-
litzarem les obres i els seus 
continguts des d’un punt de 
vista crític, tècnic i històric. 
Cinc sessions teòriques en 
setmanes alternes i de quatre 
sortides al teatre.
*Les entrades van a càrrec 
dels participants.

expRessiÓ
 

BALLs De sALÓ

Dimarts, de 19.30 a 21 h  
24 gener > 28 març  (10 ses-
sions) 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                               
23 gener > 27 març  
(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. 

TALLeR De cAnT i GospeL

Dimecres, de 18 a 19.30 h                                               
25 gener > 29 març 
(10 sessions). preu: 74,60 €

Tot treballant d’una manera 
lúdica i activa ens introduirem 
al món del cant en general i 

del gòspel 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                                                
25 gener > 29 març 
(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

piLATes

Dimecres, de 10 a 11.30 h                                               
25 gener > 29 març  
(10 sessions). preu: 74,60 €

Ens aproparem al mètode 
Pilates exercitant posicions i 
tècniques per millorar la pos-
tura corporal, els problemes 
d´esquena i reforçar i reduir el 
perímetre abdominal.
A càrrec de Jeanine Machado

ioGA 

Dimarts de 10 a 11.30 h                                               
24 gener > 28 març  
(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 fortale-
sa 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                                         
26 gener > 30 març  
(10 sessions). preu: 49,73 €

Treballarem la respiració amb 
exercicis de ioga i dedicarem 
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més espai a la meditació i la 
relaxació.
A càrrec de Salomé Camp

AcTiVA LA MenT! 

Dimecres, d’11.30 a 13 h 
25 gener > 29 març  
(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 Marta Febrer

RecURsos

BRiDGe pRÀcTic 

nivell mig: dimarts, de 16 a 
17.30 h  
nivell avançat: dimarts, de 
17.30 a 19 h 24 gener > 28 
març  (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’11.30 a 13 h 
24 gener > 28 març 
(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

noVes TecnoLoGies

FoToGRAFiA AMB 
sMARTpHone i TABLeTs

Dijous, d’11 a 12.15 h                
26 gener > 30 març  
(10 sessions). preu: 62,16 €

Taller per descobrir el món de 
la fotografia mòbil. Utilitzarem 

la càmera del nostre dispo-
sitiu en diferents situacions 
fotogràfiques, millorarem les 
nostres imatges amb apps de 
retoc, veurem com compartir 
imatges i descarregar-les a 
l’ordinador.
A càrrec de Sergi Ollé

nAVeGA peR inTeRneT

Dijous, de 12.15 a 13.30 h          
26 gener > 30 març  
(10 sessions). preu: 62,16 €

Aprendrem els recursos que 
ens ofereix la xarxa per facili-
tar-nos les tasques diàries de 
feina i temps lliure. Descobri-
rem els secrets de la nave-
gació segura, les aplicacions 
online per realitzar tasques, 
els serveis de núvol i totes 
aquelles coses pràctiques per 
al nostre dia a dia.
*Per fer aquest taller cal portar 
a classe el vostre portàtil i 
tenir uns coneixements mínims 
d’informàtica.
A càrrec de Sergi Ollé

iTineRARis

pAsseiG De GRÀciA, 
MoDeRnisMe i LUxe

Dissabte, 21 de gener,  
a les 10 h preu: 5,01 €

Una ruta pel passeig més 
burgès de la ciutat, que alhora 
esdevé un museu a l’aire lliure 
d’arquitectura modernista 
i que també, des de fa uns 
anys, aglutina els locals  de 
les marques de moda més 
exclusives del món. Els propo-
sem un recorregut amb el qual 
poden descobrir la història 
de la formació del passeig de 
Gràcia, així com les anècdotes 
més divertides dels seus habi-
tants al llarg dels temps.
*Es visitarà el Museu del Per-
fum, el cost de l’entrada va a 
càrrec dels participants.
A càrrec de Rafa Burgos

GAUDÍ cARA B, eL Geni 
MÉs DesconeGUT

Dissabte, 11de febrer,  
a les 10 h preu: 5,01 €

On va viure Gaudí, on va 
morir, on va tenir el primer 
estudi, les seves primeres 
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col·laboracions, les seves 
primeres obres...Les cares B 
dels antics vinils sempre te-
nien sorpreses per descobrir. 
En la nostra “Gaudí cara B” en 
descobriràs unes quantes.
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

Dones i ARTisTes A 
sARRiÀ

Dissabte, 11 de març,  
a les 10 h preu: 5,01 €

Poetesses, autores teatrals, 
novel·listes, compositores 
musicals, periodistes, biblio-
tecàries, pintores...., en defi-
nitiva dones protagonistes del 
seu temps que, sens dubte, 
van intentar  trencar motllos 
amb la seva actitud  vital i  
també artística . Ens pas-
sejarem al voltant del nucli 
històric de l’antic poble de 
Sarrià., alhora que recuperem 
la vida i l’obra de dones com 
Carme Karr Alfonsetti Dolors 
Monserdà i Vidal, Dorotea 
Chopitea i Villota,  Clementina 
Arderiu,  Rosa Leveroni i Olga 
Nicolaievna Sacharoff... dones 
que han viscut dins el  ventall 
cronològic dels darrers 200 

anys, i que han protagonitzat 
una vida i una obra que cal 
recuperar de l’oblit..
A càrrec de Carolina Chifoni

RUTA LiTeRÀRiA : DeL 
TURÓ DeL pUTxeT AL 
pARc De MonTeRoLs, 
Dos TURons pRiViLe-
GiATs

Dissabte, 25 de març, a les 10 
h. preu: 5,01 €

En aquesta passejada 
descobrirem la casa on van 
viure Carles Riba i Clementina 
Arderiu i on celebraven les 
seves reunions literàries amb 
altres intel·lectuals. Visitarem 
l’interior del Parc del Putxet, 
envoltats d’espècies botà-
niques mediterrànies, on 
sentirem la veu de Manuel 
Vázquez Montalbán que fa 
una descripció prou irònica 
dels dúplex del Putxet i de la 
mà de Mercè Rodoreda, filla 
de Sant Gervasi, identificarem 
al turó de Monterols el jardí 
de la finca dels Valldaura de 
Mirall trencat.
A càrrec de Ruth Galve

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 23 de 
gener. 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

3 GEN 17.30h TALLER FAMILIAR - Kandinski

11 GEN 19 h CONFERÈNCIA La teleassistència, al teu servei

12 GEN 19 h INAUGURACIÓ Gravats xilogràfics

20 GEN 19 h ACCIÓ D’ART Xilografia

21 GEN 10h ITINERARI PASSEIG DE GRACIA: MODERNISME I LUXE

23 GEN 17h CLUB DE LECTURA Inici

26 GEN 19h CONTA’M UNA ÒPERA Werther de Massene

27 GEN 20h CANT PER A TOTHOM Requiem de Fauré

10 /11

GeneR

3 FEB 19h INAUGURACIÓ Visions Sahrauís

9 FEB 19.30 h ACCIÓ D’ART Restauració de documents

10 FEB 19 h CURTMETRATGE Exposició Visions Sahrauís

11 FEB 10 h ITINERARI Gaudí la cara B, el geni més desconegut

16 FEB 19 h CONCERT JOVE Ritme i So

17 FEB 20 h ACANT PER A TOTHOM En Clau Vocal en concert

18 FEB 18 h ESPECTACLE FAMILIAR  Pau, la vida de Pau Casals

23 FEB 19 h CONCERT JOVE CEMB

24 FEB 19 h CONCERT JOVE E.M. Sant Gervasi

FeBReR

2 MAR 19.30 h ACCIÓ D’ART Ágape Insípido

3 MAR 19.30 h CANT PER A TOTHOM Fragments d’òperes conegudes

9 MAR 19 h INAUGURACIÓ El llibre en femení 3.0

10 MAR 20 h CREAD(ON)ES  Concert - Deixa’m tornar-te a dir

11 MAR 10 h CREAD(ON)ES Itinerari – Dones i artistes a Sarrià

16 MAR 20 h CREAD(ON)ES Conferència – Dones emprenedores

17 MAR 20 h VIII CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA

23 MAR 19 h CONCERT CORALS

24 MAR 20h VIII CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA

25 MAR 10h RUTA LITERÀRIA Del Putxet al parc de Monterols

30 MAR 19h CONTA’M UNA ÒPERA Rigoletto, de Verdi

31 MAR 20h VIII CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA

MARç



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

CENTRE
CíVIC 
PERE
PRUNA

             75

             V13

             H4

V11 i 70

https://inscripcions.ccperepruna.cat

inscRipcions on Line

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 


