Centre Cívic Pere Pruna

ACTIVITATS
I TALLERS
CULTURALS

De setembre a desembre de 2017

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

ENTRADA LLIURE

EL CAMÍ PER L’ÀNIMA

AQUÍ HI HA GAT AMAGAT

Del 7 al 22 de setembre
Inauguració: dijous, 7 de
setembre, a les 19 h

Del 19 d’octubre al 3 de
novembre
Inauguració: dijous, 19 d’octubre, a les 19 h

Escultures i dibuixos
Maurilio Raponi busca amb
la seva obra indagar la seva
interioritat, és a dir la pròpia
ànima és impossible conèixer-la i explicar-la, ja que la
seva essència és tan profunda que és gairebé infinita. Un
viatge a l’anima de l’artista a
través d’escultures i dibuixos.
Les escultures estan treballades amb ceràmica Raku i
amb empelts de ferro oxidat.
A càrrec de Maurilio Raponi.

Pintura, escultura, tinta
japonesa, aquarel·la i pintura
sobre porcellana
Taller d’Art és un petit estudi
artístic situat al districte
de Sarrià-Sant Gervasi. on
persones de totes les edats
desenvolupem les seves
possibilitats d’expressió. En
aquesta exposició els creadors mostren allò que hi ha al
darrere d’una obra artística,
fruit de la imaginació i la creativitat del seu autor a través
de la sensibilitat i la mirada del
seu espectador.
A càrrec dels alumnes del
Taller d’Art

VINCLES
Del 9 al 24 de novembre
Inauguració: dijous, 9 de
novembre, a les 19 h

ESTELS, ERMITES I
ESGLESIOLES DE
COLLSEROLA
Del 28 de setembre al 13
d’octubre
Inauguració: dijous, 28 de
setembre, a les 19 h

Fotografia
Un treball fotogràfic on es recull
l’arquitectura religiosa del Parc
Natural de Collserola, fent un
recorregut nocturn per nou
termes municipals entre les
comarques del Barcelonès, el
Vallès Oriental i el Baix Llobregat. Un obra estètica i visual on
el patrimoni n’és el protagonista i els estels el fil conductor.
A càrrec de Marino Pagès

Llibres d’artista, gravats,
gofrats i aiguaforts
Tres artistes comparteixen un
nexe que les uneix, l’espai on
realitzen el seu treball en obra
gràfica, el taller Barbarà de
Barcelona; les experiències
viscudes i compartides en
aquest espai, s’ha transformat
en lligams que les inspiren
obrint-los nous itineraris com
el que ens presenten. Fran
Bull en el llibre d’artista titulat
31 dies, Núria Guinovart amb
gravats i el llibre-carpeta amb
textos de l ‘ Arnau i Lourdes
Figuera ens vol fer arribar la
celebració de la vida amb
aiguaforts i gofrats i llibre
d’artista amb poesies d’Espriu
i Bartomeu Rosselló Pòrcel.
A càrrec de Fran Bull, Núria
Guinovart i Lourdes Figuera.
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17a EXPOSICIÓ DE
LA GENT GRAN DEL
DISTRICTE
Del 30 de novembre al 22 de
desembre
Inauguració: dijous, 30 de
novembre, a les 18 h
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Pintures
Els grans pintors dels casals
del nostre districte ens mostraran tot allò que als seus ulls
els ha cridat més l’atenció.
Concert inaugural a càrrec
dels alumnes de l’EMM Can
Ponsic

MÚSICA
CICLE CONCERTS JOVES

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

JOVES INTÈRPRETS
Dijous, 16 de novembre, a les
19 h

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

CONCERT INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ GENT
GRAN
Dijous, 30 de novembre, a les
18 h

CANT PER A TOTHOM

EL FANTASMA DE
L’ÒPERA
Dijous, 23 de novembre, a les
20 h

L’Orfeó Sarrianenc fa cent
anys (1917-2017) i ho celebren
amb la suite d’El fantasma
de l’Òpera, musical d’Andrew
Lloyd Weber (1986).Obra basada en la novel·la homònima de
Gaston Leroux (1910). Es tracta
d’una adaptació per a coral
dels cinc millors moments
musicals de l’obra.
A càrrec de l’Orfeó Sarrianenc i
el cor jove de l’Orfeó Sarrianenc

A càrrec d’EMM Can Ponsic

CONCERT DE NADAL

JOVES INTÈRPRETS

Divendres, 1 de desembre, a
les 19 h

Dijous, 21 de desembre, a les
19 h

A càrrec de l’Escola En Clau
de Sol

CONCERT DE NADAL
Divendres, 22 desembre, a les 19 h

A càrrec de l’orquestra de
cambra del CEMB

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’Acadèmia Marshall, sota la
direcció tècnica de Montserrat Aparici.
ENTRADA LLIURE

ENTRADA LLIURE

CONCERT DE NADAL

Divendres, 15 de 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 Pàmies
(director).
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PICASSO I EL GUERNICA

El 2017 fa 80 anys que Picasso va pintar un dels seus quadres
més famosos El Guernica, és per això que hem fet un cicle entorn a aquesta obra mestra de l’art universal i on també parlarem
de la figura del mestre Picasso.
Activitats a la Biblioteca Clarà;

EXPOSICIÓ DE LLIBRES
SOBRE PICASSO I EL
GUERNICA
Del 16 al 28 d’octubre

LLEGIR EL GUERNICA
DE PICASSO
Dimarts, 24 d’octubre, a les 19h

Conferència
Llegida fragment a fragment,
des de la tècnica emprada a
les vicissituds de l’obra física,
valorant també la seva salut
actual. Coneixent el sentiment
de l’artista en els moments de
la creació, on rau la seva força
i per què desperta l’esperit de
revolta. Tot sobre aquesta espectacular tela única al món.
A càrrec de Mariona Millà
Activitats al Centre Cívic Pere
Pruna;

LA BARCELONA DE
PICASSO
Dissabte, 21 d’octubre, a les
10 h

Itinerari
Descobreix els indrets on
Picasso va viure, va treballar i
va compartir estudi amb altres
artistes: cerveseries, prostíbuls, sales d’art, tallers, llocs
fonamentals de Barcelona per
entendre l’evolució artística
de Picasso i com malgrat la
guerra i la dictadura, mantindrà
sempre els seus vincles amb
Barcelona.
Preu: 5,01 €
A càrrec de Meritxell Carreres
d’Adapta’m BCN

PICTOFONIES,
EL GUERNICA
Divendres, 27 d’octubre, a les
20 h

Conferència i concert
Si el Guernica és una obra
que no ens deixa indiferents,
t’imagines el que podria ser
explicar-la amb l’emotivitat que
genera la música interpretada
en directe? Música que es veu,
pintura que s’escolta i emoció
assegurada. Hi ha alguna cosa
millor que pintar i compondre per arribar a copsar-ne
l’horror?
A càrrec de Cori Mercadé,
Daniel Antolí (piano) i Carme
Murio (mezzosoprano)

COMPOSITORS CATALANS

Sisena edició de ‘Compositors Catalans’ dedicada a les compositores catalanes del segle XX i a l’Orquestra Pau Casals,
de compositors catalans, que es va formar a Barcelona abans
la Guerra civil. També dedicarem una sessió a un compositor
català actual, Abraham Tena.

CANÇONS SECRETES
Divendres, 17 de novembre, a
les 19.30 h
Concert i conferència
De la mà de Maria Teresa
Garrigosa, soprano, i de
Carme Talleda, al piano, ens
endinsarem en les cançons
de les compositores catala-

nes noucentistes del s. XX i
de la generació posterior,
com Mercè Torrents, de qui
presentarem el CD Cançons
secretes. Amb una introducció del context i de les obres
a càrrec d’Albert Ferrer
A càrrec de Albert Ferrer
Flamarich (conferència), Maria
Teresa Garrigosa (soprano),
Carme Talleda (piano) i Mercè
Corretja (poesia).
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CONFESSIÓ
Divendres, 24 de novembre,
a les 20 h

Concert de piano
El pianista i compositor barceloní, Abraham Tena Manrique ofereix un recital amb
algunes de les obres que la
prestigiosa editorial japonesa
Da Vinci, fundada pel director
de la Fundació Mozart d’Osaka, acaba de publicar i que
han estat interpretades per
ell mateix i per nombrosos
pianistes en diferents sales de
concert de l’Estat i diverses
ciutats europees.
A càrrec d’Abraham Tena
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L’any 1920 Pau Casals va
presentar a Barcelona la seva
orquestra. Sota el seu propi
nom, l’Orquestra Pau Casals es
va consolidar com una institució musical de primer ordre que
va atreure intèrprets i compositors de tot el món. Tanmateix,
Casals sempre es va preocupar
pels músics locals i va oferir
i estrenar nombroses peces
d’autors catalans en els concerts de l’orquestra, de Joan
Lamote de Grignon a Jaume
Pahissa, passant per Juli Garreta i Manuel Blancafort.
A càrrec de Pepe Reche de
MUSICoLòGICS

MÚSICS A BARCELONA
ABANS DE LA GUERRA
CIVIL
Dissabte, 11 de novembre, a
les 10 h

COMPOSITORS CATALANS AL VOLTANT DE
L’ORQUESTRA PAU
CASALS
Divendres, 10 de novembre,
a les 19 h

Conferència

Ruta musical
Un recorregut per la Barcelona musical de principis
del segle XX. Descobrirem
els espais que va ocupar la
música a la ciutat i els llocs
que freqüentaven els músics
catalans, així com les visites
que van fer grans solistes i
compositors de tot el món
atrets per la vida musical de la
capital catalana tot just abans
de la Guerra civil espanyola.
Una història casi perduda,
esborrada de la memòria col·
lectiva dels ciutadans.
Preu: 5,01 €
A càrrec de MÚSICoLòGICS
ENTRADA LLIURE

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.

UN BALLO IN
MASCHERA DE VERDI
Divendres, 6 d’octubre, a les
19 h

Aquesta òpera és un bon

exemple dels problemes que
Verdi va tenir sovint amb la
censura. Amb llibret d’Antonio
Somma, la història està inspirada en els esdeveniments
que van envoltar l’assassinat
del rei Gustau III de Suècia,
mort en ple ball de disfresses.
Es va estrenar al Teatre Apolo
de Roma el 17 de febrer de
1859 i tan sols dos anys després va arribar al Gran Teatre
del Liceu.
A càrrec de MÚSICoLòGICS
ENTRADA LLIURE
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CONFERÈNCIA

QUÈ ÉS EL NORDIC
WALKING?
Dimecres, 13 de setembre, a
les 19 h

No has fet mai esport i
t’agradaria intentar-ho? Tens
algun trastorn de salut però

t’agradaria estar actiu? Vols
fer una activitat física per a totes les edats i condicions que
no requereix gaire esforç?
Vine a la xerrada, t’explicarem
què és la marxa nòrdica i els
seus beneficis per a la salut. I
a l’octubre, t’esperem al taller!
A càrrec de Nordic Walking
Terapèutic

ESPECTACLES FAMILIARS

PAPAGENO I PAPAGENA
Dissabte, 18 de novembre, a
les 18 h

La flauta màgica amb ulls
d’infant
Papageno i Papagena seran
els encarregats d’explicar i
de cantar les melodies més
boniques de la història del
príncep Tamino, de la princesa Pamina, de la reina de la
nit i de tots els personatges
màgics que W.A. Mozart va
crear per La flauta màgica.
Ens hi acompanyeu?
A càrrec de Barcelona Classic
Concert
Preu: 3,19 €

TALLERS FAMILIARS DE
NADAL
Pinta com un artista...PicassoEl Guernica!
Dimecres, 27 de desembre, a
les 17.30 h

Amb motiu del 80è aniversari del Guernica, emularem
Picasso, però d’una manera
més pacífica, crearem un gran
quadre divisible en blanc i negre i descobrirem la màgia de
fer una gran creació conjunta.
Dibuixa amb llum!
Dimecres, 3 de gener, a les
17.30 h

Amb aquest taller es pretén
que els nens experimentin i
juguin amb la fotografia com
a mitjà artístic i de creació.
Dibuixar amb un llum en
l’espai és utilitzar un mitjà
d’expressió diferent a l’habitual i desenvolupa la capacitat
d’orientació espaial.
El resultat al final de la presa
és una original imatge sorgida
de la interrelació entre la fotografia i el dibuix que els nens
podran visualitzar en segons
a l’ordinador i imprimir per
guardar de record.
A càrrec de Biribotis
ACTIVITATS GRATUÏTES.
CAL RESERVAR PLAÇA TRUCANT
AL 93 418 65 37

TALLERS CULTURALS
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INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS CULTURALS
De l’1 al 22 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 moment de fer la inscripció.
Reducció i subvenció dels 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 correspongui. 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://ccperepruna.inscripcionscc.com/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 presencialment.

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

HUMANITATS

GRANS SIMFONIES
Dimecres de 19.30 a 21 h
11 octubre > 13 desembre (5
sessions). Preu: 37,30 €

Un nou cicle de cinc sessions
per a aprofundir en les grans
simfonies de tots els temps.
Cinc simfonies que sonaran durant la temporada de
concerts a Barcelona, al Palau
de la Música i a l’Auditori: la
Novena de Beethoven, la Inacabada de Schubert, la Simfonia del Nou Món de Dvořák,
la Cinquena de Shostakóvich
i la Simfonia Fantàstica de
Berlioz. No us perdeu aquesta
ocasió d’escoltar i aprofundir
en cinc de les més importants
simfonies de la història.
A càrrec de Musicològics
EXPRESSIÓ

BALLS DE SALÓ

Dimarts, de 19.30 a 21 h
3 octubre > 5 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: dilluns, de 19.30
a 21 h
2 octubre > 4 desembre (10
sessions). Preu: 74,60 €

És un tipus de ball en línia
amb coreografies variades,
adequat per a tot tipus de persones 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
4 octubre > 20 desembre (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

NORDIC WALKING

Dilluns, de 11.30 a 13 h
2 octubre > 4 desembre (10
sessions). Preu: 74,60 €

Descobreix aquesta activitat
esportiva molt completa, per
totes les edats i situacions,
que apropa la salut a les persones i ajuda a socialitzar. Es
realitza a l’aire lliure.
A càrrec de Nordic Walking
Terapèutic

MINDFULNESS

Dimecres, de 16.15 a 17.45 h
4 octubre > 20 desembre (10
sessions). Preu: 74,60 €

Descobriu els múltiples beneficis de la pràctica de mindfulness, 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 Janine Machado

PILATES

Dimecres, de 10 a 11.30 h
4 octubre > 20 desembre (10
sessions). Preu: 74,60 €

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

IOGA

Dimarts de 10 a 11.30 h
3 octubre > 5 desembre (10
sessions). Preu: 74,60 €

Mitjançant la pràctica del hatha

TALLERS CULTURALS

ioga aconseguirem un equilibri
entre el nostre cos i la nostra
ment. Treballarem l’elasticitat,
l’agilitat i la fortalesa 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
5 octubre > 21 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, d’11.30 h a 13 h
4 octubre > 20 desembre (10
sessions). Preu: 74,60 €
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BRIDGE PRÀCTIC
Nivell iniciació: dimarts, de 16 a
17.30 h
Nivell avançat: dimarts, de 17.30
a 19 h
3 octubre > 5 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 Ramon Gómez

LET’S SPEAK ENGLISH!
Dimarts d’11.15 a 12.45 h
3 octubre > 5 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 Marta Febrer

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

RECURSOS

NOVES TECNOLOGIES

FEM LLIBRES!

INTERNET I XARXES

Dimecres de 16 a 17.30 h
4 octubre > 20 desembre
Preu: 74,60 €

Dijous, d’11.30 a 13 h
5 octubre > 21 desembre (10
sessions). Preu: 74,60 €

Atreveix-te a fer el teu propi àlbum de fotos, diari, receptari...
el que vulguis! Coneix l’enquadernació artística i fes peces
personalitzades per contenir
els teus moments o per fer
regals ideals. Es practicaran
diferents cosits i tècniques i
veuràs com ho pots aplicar a
multitud de projectes.
*Aquest curs té un suplement
per material que s’abonarà el
primer dia de classe.
A càrrec de Jésica Casanova

Vols aprendre el funcionament
de les xarxes socials, descobrir
com compartir arxius a través
de diferents portals d’internet?
En aquest taller explicarem de
forma pràctica i didàctica com
moure’ns per la xarxa per aprofitar els serveis que ens ofereix.
Treballarem la nostra identitat
digital a traves de Facebook,
Twitter, Instagram, Spotify,
Youtube entre d’altres.
*Apte per a tots els dispositius.
A càrrec de Sergi Ollé
ITINERARIS

RUTA LITERÀRIA: DE LA
PLAÇA MOLINA AL TURÓ
PARC AMB ULLS DE POETA
Dissabte, 23 de setembre, a les
10 h. Preu: 5,01 €

TALLERS CULTURALS

Veurem els carrers del barri de
Sant Gervasi i Galvany amb
ulls de poeta. Des de Joan
Brossa fins a Goytisolo, acabant amb Joan Margarit. Un
recorregut ple de referències
literàries i de poesia.
A càrrec de Ruth Galve

LA BARCELONA DE PICASSO
Dissabte, 21 d’octubre, a les
10 h. Preu: 5,01 €

Descobreix els indrets on
Picasso va viure, va treballar i
va compartir estudi amb altres
artistes: cerveseries, prostíbuls, sales d’art, tallers...llocs
fonamentals de Barcelona per
entendre l’evolució artística
de Picasso i com , malgrat la
guerra i la dictadura, mantindrà sempre els seus vincles
amb Barcelona .
A càrrec de Meritxell Carreres
d’Adapta’m BCN

MÚSICS A BARCELONA
ABANS DE LA GUERRA CIVIL
Dissabte, 11 de novembre, a les
10 h. Preu: 5,01 €

Un recorregut per la Barcelona

musical de principis del segle
XX. Descobrirem els espais
que va ocupar la música a la
ciutat i els llocs que freqüentaven els músics catalans, així
com les visites que van fer
grans solistes i compositors
de tot el món atrets per la vida
musical de la capital catalana
tot just abans de la Guerra
Civil Espanyola. Una història
casi perduda, esborrada de
la memòria col·lectiva dels
ciutadans.
A càrrec de MÚSICoLòGICS

L’ESGLÈSIA DEL MAR
Dissabte, 16 de desembre, a les
10 h. Preu: 5,01 €

Reviurem els moments més
apassionats d’aquest gran èxit
literari d’Ildefonso Falcones,
amb una trama trepidant que
barreja traïcions, conjures,
amor, venjances, intriga i misteris i que ens transporta directament a la Barcelona del segle
XIV, on pagesos i vilatans, serfs
i homes lliures, nobles i eclesiàstics es mouen al voltant de la
construcció de la catedral del
poble baix i humil.
A càrrec d’Alexandre Lloreda
de Literat Tours

SERVEIS DEL CENTRE

CLUB DE LECTURA DEL PERE PRUNA
Grup de persones que es reuneixen amb una determinada periodicitat 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 2 d’octubre. 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
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SETEMBRE
1 SET

10 h

INICI PERÍODE INSCRIPCIONS

7 SET

19 h

INAUGURACIÓ Un camí per l’ànima

13 SET

19 h

CONFERÈNCIA Què és el Nordic Walking?

23 SET

10 h

RUTA LITERÀRIA De la Plaça Molina al Turó Parc

28 SET

19 h

INAUGURACIÓ Estels, ermites i esglesioles de Collserola

OCTUBRE
6 OCT

19 h

CONTA’M UNA ÒPERA Un ballo in maschera

19 OCT

19 h

INAUGURACIÓ Aquí hi ha gat amagat

21 OCT

10 h

ITINERARI La Barcelona de Picasso

27 OCT

20 h

PICASSO I EL GUERNICA Pictofonies, el Guernica

NOVEMBRE
9 NOV

19 h

INAUGURACIÓ Vincles

10 NOV

19 h

COMPOSITORS CATALANS Orquestra Pau Casals

11 NOV

10 h

COMPOSITORS CATALANS Ruta Compositors Catalans abans la Guerra Civil

16 NOV

19 h

CONCERT JOVE Escola Música Sant Gervasi

17 NOV

19.30 h COMPOSITORS CATALANS Cançons secretes

18 NOV

18 h

ESPECTACLE FAMILIAR Papageno i Papagena

23 NOV

20 h

CANT PER A TOTHOM El fantasma de l’òpera

24 NOV

20 h

COMPOSITORS CATALANS Confessió, Abraham Tena

30 NOV

18 h

CONCERT JOVE EMM Can Ponsic

30 NOV

18 h

INAUGURACIÓ 17a exposició de la gent gran del Dte

DESEMBRE
1 DES

19 h

CANT PER A TOTHOM Concert Nadal Ac. Marshall

15 DES

20 h

CONCERT NADAL OCC

16 DES

10 h

ITINERARI L’Església del mar

21 DES

19 h

CONCERT JOVE En clau de sol

22 DES

19 h

CONCERT JOVE CEMB

27 DES

17.30 h TALLER FAMILIAR Pinta com un artista...Picasso!

GENER
3 GEN

17.30h

TALLERS FAMILIAR Dibuixa amb llum

MAPA
H4 i 75

V11 i 70
CENTRE
CÍVIC
PERE
PRUNA

V13

ADREÇA
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
HORARIS
De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 21 h
INSCRIPCIONS ON LINE
https://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic
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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

