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exposicions

ENTRADA LLIURE

MiRADA, iDenTiTATs
Del 5 al 28 d’abril                    
inauguració: dimecres, 5 
d’abril, a les 19 h
pintura, gravat. Tècnica 
mixta
Aquesta exposició parteix de 
la pregunta sobre l’ús de dife·
rents tècniques i mitjans per 
expressar l’òptica personal de 
l’artista. La mirada individual 
varia segons el llenguatge des 
del qual parlem, cada tècnica 
ens acosta a diverses ves·
sants d’una mateixa realitat.
Pintura: Gemma Jansana, 
Anahí Galindo i Anna Sobre-
grau.
Gravat: Maite Escofet, María 
José Pascual, Carmen Rosés, 
María Isabel Solá, Maria Àn-
gels Suñer, Gina Vidosa, Kit 
Kaver, Yvonne Portillo, Marta 
Balada, Sara Gómez, Sònia 
Subirós, Carlota Solanes, 
Josep Gil, Chantal Ferracci, 
Montse Enrich, Christine 
Younes i Lola Almirall.

soBRe eL RÍo
Del 4 al 19 de maig                 
inauguració: dijous, 4 de 
maig, a les 19 h
Diferents suports
Sobre el río és el treball col·
lectiu de set artistes visuals 
basat en la pràctica del 
walking art al riu Llobregat. 
Aquesta exposició presenta, 
mitjançant diferents suports, 
el panorama de múltiples 
possibilitats emocionals que 
tenen les perifèries recupe·
rades, aquells indrets on es 
barregen els residus culturals 
amb l’espai natural en tímida 
expansió.
A càrrec d’Alessandra Miran-
da, Gabriela Granja, Reynaldo 
Costacurta, Oscar Barbery, 
Camila Alegría, Alma Esteban 
i Alejandra Morales
Comisariat per Oscar Barbery 
i Alejandra Morales

ViATGe A LA TeRRA 
DeLs inUiT
Del 25 de maig al 9 de juny 
inauguració i conferència: 
dijous, 25 de maig, a les 19 h 
Fotografies, dibuixos i 
textos
A través dels ulls i les pa·
raules d’en Francesc Bailón 
Trueba, antropòleg i viatger 
polar, ens aproparem als inuit, 
un poble més conegut pel seu 
nom que per la seva realitat 
cultural. Anirem a la recerca 
dels poetes de l’Àrtic i mitjan·
çant les fotografies recollides 
al llarg de les expedicions àr·
tiques en els darrers 15 anys, 
ens endinsarem en el poble 
inuit, un dels últims bufs 
d’humanitat que li queden a 
aquest planeta. 
A càrrec de Francesc Bailón
*Activitat inclosa a la progra-
mació de la Festa Major de 
Les Tres Torres

sensAcions,               
pAisATGes, RAcons
Del 14 al 30 de juny                
inauguració: dimecres, 14 de 
juny, a les 20 h
pintures a l’oli i aquarel·les
Un viatge per l’univers crea·
dor d’aquests tres artistes on 
la realitat és molt present en 
els paisatges, les figures i les 
sensacions que a tots tres els 
evoquen.
A càrrec de Juanita Guardia, 
Félix Morata i Melquiades 
Barral.

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

ReciTAL De piAno
Dijous, 1 de juny, a les 18.30 h
A càrrec dels alumnes del 
Conservatori de Música del 
Liceu Bonanova

conceRT De coRs 
JoVes
Divendres, 9 de juny, a les 
19.30 h
A càrrec dels cors Jove de 
l’Arc de l’EMM Can Ponsic 
i Jove de l’EMM de Santa 
Coloma

conceRT D’esTiU
Divendres, 16 de juny, a les 19 h
A càrrec de l’orquestra de 
cambra del CEMB

JoVes inTÈRpReTs
Dijous, 22 de juny, a les 19 h

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

ENTRADA  LLIURE

cAnT peR A ToTHoM

FRAGMenTs D’ÒpeRes 
DesTAcADes 
Divendres, 2 de juny, a les 19 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 del alumnes de l’Aca-
dèmia Marshall, sota la direcció 
tècnica de Montserrat Aparici.

conceRT De Fi De 
cURs De GÒspeL
Dimecres, 21 de juny, a les 20 h
Les i els alumnes del taller 
de gòspel ens mostren el seu 
treball durant el tres trimes·
tres d’aquesta temporada en 
aquest divertit concert de fi 
de curs. 
A càrrec dels alumnes del ta-
ller de gòspel del centre i sota 
la direcció d’Anna Ruggiero

ENTRADA  LLIURE

pRiMAVeRA coRAL

Aquesta 13a edició de la Primavera Coral es dedica a Lluís Millet 
i Pagès, popularment conegut com el mestre Millet. Fou músic 
i fundador de l’orfeó català, juntament amb Amadeu Vives, 
al qual va consagrar la vida i va dirigir en l’estrena d’una gran 
quantitat d’obres cabdals de la música universal. És per això 
que el cant comú que es farà cada dia al final de les actuacions 
serà ‘Els goigs de la Mare de Déu de la Mercè’.
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inAUGURAciÓ DeL cicLe
Dimarts, 2 de maig, a les 19 h

sospiRi e LAMenTi
Divendres, 5 de maig, a les 20 h
Monteverdi va compondre 
una òpera que mai no es va 
estrenar perquè la cantant 
per la qual estava pensada va 
morir. El cor Actea ha agafat 
els arranjaments posteriors 
de Monteverdi (madrigals i 
sextines) i han fet aquest re·
pertori incloent·hi el ‘Lamento 
d’Arianna’ que aquest sí que 
és de l’òpera original.
A càrrec del cor Actea

RiGoLeTTo
Dijous, 11 de maig, a les 19 h
Enguany els alumnes de l’Aca·
dèmia Marshall ens oferiran la 

representació de les escenes 
més destacades de l’òpera 
Rigoletto de Giuseppe Verdi.
A càrrec Carlota Porta (so-
prano), José F. Serra (tenor), 
Susanna Wagner (mezzosopra-
no), Salvador Molins (baríton), 
Carles Puig (piano) i Montserrat 
Aparici (direcció tècnica).

Un pAsseiG peR         
L’ÒpeRA, eL VeRisMe
Divendres, 12 de maig, a les 20 h
El verisme va ser un dels 
períodes més fructífers de 
l’òpera, amb compositors tan 
cèlebres com Verdi, Puccini i 
Mascagni. En aquest concert 
reviurem algunes de les àries 
més conegudes i captivado·
res d’una etapa decisiva en el 
món de la música.
A càrrec d’Eulàlia Ara (sopra-
no) i Jordi Vilaprinyó (piano)

ENTRADA LLIURE

Divendres, 26 de maig, a les 20 h
Com ja fa més de deu anys, l’Orquestra de Cambra Catalana 
ens presenta el seu concert de Primavera.
A càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana, Joan Pàmies       
(director).
*Concert inclòs a la programació de la Festa Major de Les Tres Torres
*Per qüestions d’aforament de la sala, per a aquest concert cal reser·
var entrada trucant al 93 418 65 37 a partir del 2 de maig a les 10 h.

conceRT De pRiMAVeRA 

Aquest any  hi participen: 
Coral Balmes, Orfeó Sarria·
nenc, Cor Jesús Maria, Cor 
En Clau Vocal, Coral Mata de 
Jonc, Cor Sant Ignasi, Coral 
Harmonia, Coral del Centre 
Asturià, Coral de la Pau, Cor 
Mossèn Lluís Vidal, Coral 
Collserola, Cor Corazonis·
tas, Cor Infantil Tesel·la, Cor 
Infantil de l’Arc Can Ponsic, 
Cor Infantil l’Esquellerinc, Cor 
Vil·la Florida, Coral Espai, 
Coral de la Capella Francesa, 
Coral Maria Ward, Cor de 
l’Elèctric, Cor Jove de l’Orfeó 
Sarrianenc, Cor Signum i Cor 
E.M. Sant Gervasi.

Dijous, 6 d’abril, a les 20 h

Divendres, 7 d’abril, a les 20 h

Dijous, 20 d’abril, a les 20 h

Divendres, 21 d’abril, a les 
19 h (cors infantils)

Dijous, 27 d’abril, a les 20 h

Divendres, 28 d’abril, a les 20 h

ENTRADA LLIURE

Formem part de la programació d’aquest cicle d’òpera organit·
zat pel districte de Sarrià · Sant Gervasi, on enguany el tema 
principal és la commemoració del 450è aniversari del naixement 
de Claudio Monteverdi, considerat el pare de l’òpera moderna.

ÒpeRA en RUTA 
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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.

A càrrec de Pepe Reche, de MUSICoLòGICS

ENTRADA LLIURE

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 

15È AniVeRsARi 
TALLeRs oBeRTs De 
sARRiÀ
Dijous, 18 de maig, a les 19 h
Celebrem els quinze anys de 

tallers oberts a Sarrià, i ho 
fem amb una performance 
que  la Fundació Estimia ha 
creat per l’ocasió i també 
tindrem una actuació musical 
del cor En Clau Vocal.

ENTRADA LLIURE

c’esT si Bon BAnD
Dijous, 8 de juny, a les 20 h
Us convidem a gaudir 
d’aquestes tres veus femeni·
nes i plenes de caràcter que 
ens transportaran direc·
tament als inicis del swing 
americà dels anys trenta als 
cinquanta del segle XX. Un 
viatge musical que també ens 
durà a l’Europa de la post·
guerra i que va acompanyat 
també de vestuari i d’un gran 
acompanyament musical.
A càrrec d’Eva Álvarez 
(mezzo), Emi Bueno (soprano), 
Carrie Lewis (contralt), Neter 
Calafati (guitarra) i David Mar-
roquí (contrabaix).

TUMcHAcK
Dijous, 15 de juny, a les 20 h
Una proposta diferent on mú·
sics de diverses procedències 
han estat cridats pel jazz, el 
swing i les sonoritats gitanes i 
el jazz manouche. Inspirats pel 
Django Reinhardt i el Hot Club 

de France, es pot distingir el 
caràcter d’una trompeta ena·
morada del bebop de Charlie 
Parker i de Dizy Gillespies i 
també un violí amb influències 
franceses.
A càrrec de Carrie Lewis (veu), 
Nicolas Rugolino (trompeta), 
Laurent Bozzeto (guitarra), 
Neter Calafati (guitarra), Juan 
Carlos Buchan (contrabaix) 

*Concerts inclosos dins la 
programació de la Festa Ma·
jor de Sant Gervasi

ENTRADA LLIURE

Cicle de concerts de jazz al jardí amb dos concerts de jazz, 
swing i jazz manouche durant dos vespres de juny.

JAZZ AL JARDÍ 
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especTAcLes FAMiLiARs

TALLeR FAMiLiAR De 
cineMA
Dilluns, 10 d’abril, a les 17.30 h
Joguines òptiques
A partir de l’observació i l’ex·
perimentació, fent ús d’algu·
nes joguines òptiques (praxi·
noscopi, zoòtrop, taumatrop, 
flip-book) per observar la 
il·lusió del moviment, les per·
sones participants construiran 

la seva pròpia joguina, un zo·
òtrop, que podran endur·se a 
casa. És una manera divertida 
i participativa de descobrir els 
primers aparells de l’origen 
del cinema.
A càrrec de La Maleta del 
Cinema

Activitat gratuïta. Cal reserva 
plaça trucant al 93 418 65 37 
o enviant un correu electrònic 
ccperepruna@ccperepruna.cat

LA FILLE DU RÉGIMENT, 
De GAeTAno DoniZeTTi
Divendres, 19 de maig, a les 19 h
La Fille du Régiment és una 
òpera còmica en dos actes 
amb música de Gaetano 
Donizetti, una història que es 
desenvolupa al Tirol suís, en 
temps de les guerres napo·
leòniques, cap a l’any 1805. 
Va ser estrenada a l’Opéra 
Comique de París a l’any 
1840. Quatre anys més tard 
es va estrenar a Barcelona, al 
desaparegut Teatre Nou.

DON GIOVANNI,                    
De W.A. MoZART
Dijous, 29 de juny, a les 19 h
Òpera en dos actes amb mú·
sica de Wolfgang Amadeus 
Mozart i llibret de Lorenzo da 
Ponte. Va ser estrenada al 
Teatre Nostic de Praga l’any 
1787. Don Giovanni és una de 
les grans obres mestres del 
compositor austríac i forma 
part de l’anomenada trilogia 
Da Ponte juntament amb 
Cossí fan tutte i Les noces de 
Fígaro. A Catalunya va ser 
estrenada el 1849 al Teatre 
Principal de Barcelona.
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inscRipcions pResenciALs ALs TALLeRs cULTURALs                                                                                                

Del 3 al 21 d’abril, de dilluns a divendres,
de 10 a 13 i de 16 a 21 h.
Els suplements dels tallers, si en tenen, s’abonaran en el mo·
ment de fer la inscripció.
Reducció i subvenció dels imports als cursos:
Informeu·vos·en al mateix centre.

inscRipcions pResenciALs ALs iTineRARis                                                                                          

A partir del 3 d’abril 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 tallers culturals i itineraris es farà mitjançant targeta o en 
efectiu en el moment de la inscripció.

inscRipcions onLine                                                                                           

https://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic

TALLeRs cULTURALs i iTineRARis:
Des del 3 d’abril, 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 presencial·
ment.

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 20.30h

        Identificareu els tallers nous amb aquest símbol



TALLeRs cULTURALs

expRessiÓ
 

BALLs De sALÓ. pRe-
pARA’T peR L’esTiU! 
Dimarts, de 19.30 a 21 h           
9 maig > 27 juny (8 sessions)         
preu: 59,68 €
Continuem amb els balls de 
saló, però aquest trimestre 
ens dedicarem més a apren·
dre els balls que ens recorden 
a l’estiu, per a estar en forma 
de cara a les vacances i ben 
preparats per  ballar salsa, 
merengue, bachata....
A càrrec de Ferran Castells

coUnTRY 
nivell iniciació - mig: di-
lluns, de 18 a 19.30 h                       
nivell mitjà-avançat: di-
lluns, de 19.30 a 21 h                                                   
8 maig > 26 juny (7 sessions)
preu: 52,22 €
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 Maria Jesús Osuna

TALLeR De cAnT i GospeL
Dimecres, de 18 a 19.30 h        
3 maig > 21 juny (8 sessions)
preu: 59,68 €
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         
3 maig > 21 juny (8 sessions)
preu: 59,68 €
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        
3 maig > 21 juny (8 sessions)
preu: 59,68 €
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           
2 maig > 20 juny (8 sessions)
preu: 59,68 €
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                   
4 maig > 22 juny (8 sessions)
preu: 39,78 €
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, d’11.30 a 13 h           
3 maig > 21 juny (8 sessions)
preu: 59,68 €
En aquest taller coneixerem 
com funciona la memòria i 
desenvoluparem estratègies 
per recordar millor aspectes 
del dia a dia.
A càrrec de Marta Febrer
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RecURsos

BRiDGe pRÀcTic 
nivell mig: dimarts, 
de 16 a 17.30 h                                                                                                                                             
nivell avançat: dimarts,                       
de 17.30 a 19 h                                                                                                                                               
2 maig > 20 juny (8 sessions)
preu: 59,68 €
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                
2 maig > 20 juny (8 sessions)
preu: 59,68 €
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

ApLicAcions peR ViATJAR 
AMB sMARTpHone i        
TABLeT 
Dijous, d’11 a 12.15 h                 
4 maig > 22 juny (8 sessions)
preu: 49,73 €
Quan iniciem un viatge podem 
portar tota la informació en el 
nostre smartphone o tablet, 
des del bitllet d’avió fins infor·
mació sobre els millors restau·
rants de la ciutat que visitem.
En aquest taller descobri·
rem i sabrem fer funcionar 
les Apps bàsiques per 
viatjar:Traductors, mapes, 
conversors, guies turístiques, 
gps… Ens ajudaran a fer el 
nostre viatge més còmode.
A càrrec de Sergi Ollé

inTeRneT: eines De 
GooGLe 
Dijous, de 12.15 a 13.30 h         
4 maig > 22 juny (8 sessions)
preu: 49,73 €
Cada cop més utilitzem eines 
informàtiques per gestionar el 
nostre dia a dia, una agenda, 
preparar un viatge, comunicar·
nos, agafar notes... Sense cap 
dubte Google està convertint·
se en un dels majors proveï·
dors d’aquestes eines.
Aprendrem quines característi·
ques ens convenen més i com 
fer·les servir. Veurem eines 
com : gmail, drive, keep, maps, 
flights, blogger i tot d’altres 
serveis gratuïts que ens facili·
taran la nostra vida diària. 
*Curs adient per portàtil i tablet
*Per fer aquest taller cal tenir 
uns coneixements mínims 
d’informàtica.
A càrrec de Sergi Ollé

iTineRARis

RUTA LiTeRÀRiA: LA 
JoVe RoDoReDA
Dissabte, 22 d’abril, a les 10 h 
preu: 5,01 €
Aquest itinerari pel barri de 
Sant Gervasi pretén ser un 
recorregut pels espais més 
emblemàtics de la figura de 
Mercè Rodoreda: passeja·
rem pels espais on va viure 
i créixer l’escriptora, però 
també pels seus espais vitals 
(la infantesa, la guerra, l’exili...) 
i, sobretot, pels seus espais 
narratius (contes, novel·les, 
personatges, influències...). En 
aquest recorregut teatralitzat 
ens acompanyen personatges 
i escenes creades per Rodo·
reda, d’aquesta manera, els 
carrers i les places que visitem 
es converteixen en espais tea·
trals on la ficció de Rodoreda 
esdevé ben real. 
A càrrec d’Els Pirates Teatre
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Les TRes ToRRes
25 i 27 de maig                            
Gratuït
Viatjarem al passat del barri 
per a entendre el seu mapa 
social, el seu caràcter resi·
dencial i descobrir llocs poc 
visibles de Les Tres Torres.
A càrrec de Sònia Fernández 
Activitats gratuïtes. Cal 
inscripció prèvia trucant al 
934186537

Dijous, 25 de maig, a les 16.30 h 
Ruta sud
Casa d’Espiritualitat San Felip 
Neri, el tren de Sarrià, el Bar 
Mestres i el Centre Cívic Pere 
Pruna 

Dissabte, 27 de maig, a les 11 h 
Ruta nord
Cementiri de Sarrià, Biblio·
teca Clarà, Tren de Sarrià i el 
Bar Mestres

*Activitats incloses a la pro·
gramació de la Festa Major de 
Les Tres Torres

ToT BAixAnT eL cARReR 
De MUnTAneR (i)
Dissabte, 17 de juny, a les 10 h                                 
Gratuït
Passejarem per part del tram 
del carrer de Muntaner que  
pertany a Sant Gervasi. Des 
de la plaça de la Bonanova 
anirem baixant  aquesta an·
tiga torrentera i recuperarem 
la seva història, les antigues 
masies, torres modernistes 
i noucentistes, blocs d’habi·
tatges racionalistes, jardins, 
parcs. 
A càrrec de Carolina Chifoni
Activitat gratuïta. Cal ins-
cripció prèvia trucant al 
934186537

*Activitat inclosa a la progra·
mació de la Festa Major de 
Sant Gervasi  

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 24 d’abril. 
ACTIVITAT GRATUÏTA, places limitades, heu de reservar la plaça 
a partir del 20 de març 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
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5 ABR 19 h INAUGURACIÓ Mirada, identitats

6 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

7 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

10 ABR 17.30 h TALLER FAMILIAR Joguines òptiques

20 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

21 ABR 19 h PRIMAVERA CORAL Cors infantils

22 ABR 10 h RUTA LITERÀRIA La Jove Rodoreda

27 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

28 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

ABRiL

2 MAIG 19 h INAUGURACIÓ òpera en ruta

4 MAIG 19 h INAUGURACIÓ Sobre el río

5 MAIG 20 h ÒPERA EN RUTA Sospiri e Lamenti

11 MAIG 19 h ÒPERA EN RUTA Rigoletto

12 MAIG 20 h ÒPERA EN RUTA Un passeig per l’òpera, Verisme

18 MAIG 19 h ACCIÓ D’ART 15è aniversari Tallers Oberts de Sarrià

19 MAIG 19 h CONTA’M UNA ÒPERA La fille du Regiment, Donizetti

25 MAIG 16.30 h ITINERARI Les Tres Torres – Ruta Sud

25 MAIG 19 h INAUGURACIÓ Viatge a la terra dels Inuit

26 MAIG 20 h CONCERT PRIMAVERA OCC

27 MAIG 11 h ITINERARI Les Tres Torres – Ruta Nord

MAiG

1 JUN 18.30 h CONCERT JOVE Conservatori del Liceu – Bonanova

2 JUN 19 h CANT PER A TOTHOM Fragments d’òperes destacade

8 JUN 20 h JAZZ AL JARDÍ C’est si bon band

9 JUN 19.30 h CONCERT JOVE Cors Joves

14 JUN 20 h INAUGURACIÓ Sensacions, paisatges, racons

15 JUN 20 h JAZZ AL JARDÍ Tumchack

16 JUN 19 h CONCERT JOVE CEMB

17 JUN 10 h ITINERARI Tot baixant el carrer Muntaner

21 JUN 20 h CANT PER A TOTHOM Concert fi de curs gospel

22 JUN 19 h CONCERT JOVE EM Sant Gervasi

29 JUN 19 h CONTA’M UNA ÒPERA Don Giovanni, Mozart 

JUnY



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://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic

inscRipcions on Line

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 
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