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exposicions                                                            ENTRADA LLIURE

VisAGe Mix

De l’11 al 19 de gener 
inauguració: dijous, 11 de 
gener, a les 19 h

pintures, dibuixos i aero-
grafies
Amb vint-i-sis anys de carrera 
com a pintor i director aca-
dèmic de la seva escola de 
belles arts Action Art Europe, 
José Luis Parada Caballero 
realitza aquesta mostra indi-
vidual amb una bona part del 
seu treball de figura i retrat en 
diverses tècniques.
A càrrec de José Luis Parada 
Caballero

eMocions  
coMpARTiDes

Del 25 de gener al 16 de febrer 
inauguració: dijous, 25 de 
gener, a les 19 h

Gravats, serigrafies, litografi-
es, gofrats i escultura
El grup de gravadors Bontirat-
ge i l’escultora Sandra Molina 
presenten el seu projecte comú 
on treballen junts amb la idea 
de compartir coneixements i 
tècniques i també compartir 
les emocions a l’hora de crear 
les seves obres.
A càrrec de Carme Colldecar-
rera, Sandra Molina, Josep 
Pérez i Fina Solé

UniVeRsos ciRcULA-
Res Y cUADRADos

Del 22 de febrer al 2 de març

escultura 
Patricia Cancelo, primer premi 
Sant Jordi d’Escultura 2017, 
menció honorífica al premi 25 
aniversari del Port Olímpic de 
Barcelona i menció honorífica 
al premi Ciutat de Barcelona 
2016, ens ofereix aquesta 
exposició de les seves escul-
tures de petit i gran format 
on les formes geomètriques 
circulars i quadrades esdeve-
nen les protagonistes.
A càrrec de Patricia Cancelo

BARRoc en FeMenÍ, 
LLUMs i oMBRes

Del 8 al 29 de març 
inauguració: dijous, 8 de 
març, a les 19 h

Fotografia, pintura, poesia, 
collages i projeccions
La mirada de cinc artistes 
contemporànies ens apropa a 
les llums del passat, de vegades 
a les ombres, sempre de la mà 
d’una dona. Dones artistes, bar-
roques, de temps pretèrits que 
desprenen la seva llum al llarg 
d’una història on són invisibles. 
En aquesta exposició presen-
tem un recorregut ple de llums 
sobre el món present i el futur 
que esdevindrà com a promesa.
A càrrec de Marta Aoiz, Sílvia 
Alcalá, Desmoral, Selam Larvi 
i Susa Torres
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MúsicA                        ENTRADA LLIURE

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, 15 de febrer, a les 19 h

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

FoRMAcions De Músi-
cA De cAMBRA

Divendres, 16 de febrer, a les 
19 h

A càrrec de l’orquestra de 
cambra del CEMB

JoVes inTÈRpReTs

Divendres, 2 de març, a les 19 h

A càrrec dels alumnes de 
l’Escola de Música de Sant 
Gervasi

cAnT peR A ToTHoM

MÈscLUM 

Dijous, 18 de gener, a les 20 h

El cor l’Antàrtida ens ofereix 

aquest concert on interpreta-
ran peces de diferents estils, 
èpoques i temàtiques. Un 
veritable mèsclum de música 
coral a cappella.
A càrrec del cor l’Antàrtida, 
sota la direcció de Mariona 
Castelar 

TRoBADA De coRALs 

Divendres, 2 de febrer, a les 20 h

Concert dels cors Fem Cor, 
Cor Tempus, Cor de Professo-
res de la Fundació Collserola i
Cor de Mares de l’escola 
Avenç.
Sota la direcció de Walter 
Petersen

cAnT coRAL MúsicA 
MoDeRnA

Divendres, 9 de febrer, a les 
19.30 h

El cor jove que assaja al centre, 
En Clau Vocal, ens ofereix el 
seu concert anual, on inter-
pretaran peces de la música 
actual. En aquesta ocasió 
conviden també el cor B-Side 
A Capella per fer un recorregut 
des del pop-rock fins a bandes 
sonores de pel·lícules molt 
conegudes.
A càrrec B-Side A Capella i 
En Clau Vocal

cReAD(on)es

Continuem amb aquesta cinquena edició del cicle Cread(on)es, 
on el centre cívic i la Biblioteca Clarà organitzen una programa-
ció conjunta per commemorar el Dia de la Dona Treballadora a fi 
de donar suport i visibilització al procés creatiu de les dones.
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Activitats a la Biblioteca Clarà;

eLs ViATGes De LA 
pARAULA – DeixA’M 
ToRnAR-Te A DiR

Dimecres, 7 de març, a les 19 h

espectacle narració
Tribut a Montserrat Abelló, 
gran poetessa de les lletres 
catalanes que ens va deixar la 
tardor de 2014. Composicions 
de Mariona Sagarra i Raül 
Costafreda.
A càrrec de Mariona Sagarra i Trias

LLeTRA peTiTA. sAc De 
RonDALLes – on És eL 
MeU LLoc?

Divendres, 9 de març, a les 18 h 

Dones pioneRes, Do-
nes pRoTAGonisTes

Del 7 al 15 de març

Exposició de llibres a la planta 
baixa de la biblioteca.

Activitats al Centre Cívic Pere 
Pruna;

BARRoc en FeMenÍ, 
LLUMs i oMBRes

Del 8 al 29 de març

exposició
La mirada de cinc artistes 
contemporànies ens apropa 
a les llums del passat, de 
vegades a les ombres, sempre 
de la mà d’una dona. Dones 
artistes, barroques, de temps 
pretèrits que desprenen la 
seva llum al llarg d’una història 
on són invisibles. En aques-
ta exposició presentem un 
recorregut ple de llums sobre 
el món present i el futur que 
esdevindrà com a promesa.
A càrrec de Marta Aoiz, Sílvia 
Alcalá, Desmoral, Selam Larvi i 
Susa Torres

coDiFicADes

Dijous, 8 de març, a les 18 h

performance
Codificades és una instal·lació 
silenciosa que combina dansa, 
teatre, música i tecnologia en 
format performatiu. Dues do-

nes descodificaran físicament 
boleros com a metàfora de 
les diverses formes de sentir 
l’amor ‘romàntic’. Cada espec-
tador decideix què escoltar i 
d’aquesta manera es conver-
teix en l’únic espectador oient 
de la intèrpret, convertint-ho 
en una experiència única que 
no el deixarà indiferent.
A càrrec de Malena Albarracín i 
Estefanía Otaño

TRio eKATeRinA Don-
cHenKo

Divendres, 9 de març, a les 20 h

concert
La pianista i compositora Eka-
terina Donchenko ens presenta 
les seves composicions per a 
trio de piano, violí i violoncel 
‘Suite Alma’ i ‘Connections’. 
Les seves obres ens conviden 
a deixar volar la imaginació, 
evocant fugaços i inspirats mo-
ments d’imatges i emocions.
A càrrec de Ekaterina Don-
chenko (composició i piano), 
Oleg Sort (violí) i Dmitri Dolga-
nov (violoncel)

BARceLoDonA

Dissabte, 10 de març, a les 10 h

itinerari
La història l’han escrit sempre 
els homes, parlant d’homes i 
per als homes. Però on eren 
les dones mentrestant? Les 
dones sempre han estat pre-
sents encara que silenciades. 
BarceloDONA és una de les 
moltes rutes que es podrien fer 
a Barcelona on la dona serà la 
protagonista. Hem triat un grup 
de dones que van protagonit-
zar petites-grans històries de la 
història  de Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

Dones                          
eMpReneDoRes

Dimecres, 15 de març, a les 
20 h 

conferència
Com cada any, l’Associació de 
Dones Emprenedores, ODAME, 
fa la seva trobada anual convi-
dant una dona destacada en el 
món de l’emprenedoria. 
A càrrec d’ODAME
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conTA’M UnA ÒpeRA                                   ENTRADA LLIURE

ix cicLe De MúsicA ReLiGiosA De sARRiÀ – sAnT GeRVAsi

Accions D’ART         ENTRADA LLIURE

Una temporada més et con-
videm 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.

ROMEO ET JULIETTE, 
De  cHARLes GoUnoUD

Dijous, 8 de febrer, a les 19 h

Romeo et Juliette representa la 
història d’amor més cèlebre 
de la literatura convertida en 
la més fidel aproximació a la 
tragèdia original de Shakes-
peare, gràcies a Charles Gou-
noud, un dels grans represen-
tants del drama líric francès. 
Amb llibret de Jules Barber i 
Michel Carré, aquesta òpera 
en cinc actes es va estrenar 
el 1866 al Théâtre Lyrique de 
París, i la primera representa-
ció al Liceu va ser el 1884.

Novena edició d’aquest cicle 
que organitzen el Centre Cívic 
Pere Pruna i el cor de cambra 
Dyapason, amb la col·laboració 
del Districte de Sarrià Sant 
Gervasi. Concerts amb la 
música religiosa com a fil 
conductor. 

Proposem una nova fórmula 
per conèixer les novetats cul-
turals de la nostra ciutat i del 
nostre país de manera dinàmi-
ca i participativa, un programa 
que inclourà: performances, 
instal·lacions, conferències, 
debats i moltes altres activitats 
relacionades amb l’art contem-
porani.

 
coDiFicADes

Dijous, 8 de març, a les 18 h

Codificades és una instal·lació 
silenciosa que combina dan-

AnDReA cHÈnieR, 
D’UMBeRTo GioRDAno

Dijous, 1 de març, a les 19 h 

Una història d’amor apassio-
nada ambientada en els con-
vulsos dies del terror, en plena 
Revolució Francesa. Aquesta 
òpera, qualificada com dram-
ma istorico en quatre actes, 
s’emmarca en ple verisme, 
amb el seu compromís per 
la plasmació de la realitat i 
amb un gran efectisme vocal i 
orquestral. Amb llibret de Luigi 
Illica i composada per Umber-
to Giordano, es va representar 
per primera vegada el Teatro 
alla Scala de Milà el 1896, i al 
Liceu el 1898.

A càrrec de Pepe Reche, de 
MUSICoLòGICS

sa, teatre, música i tecnologia 
en format performatiu. Dues 
dones descodificaran física-
ment boleros com a metàfora 
de les diverses formes de 
sentir l’amor ‘romàntic’. Cada 
espectador decideix què 
escoltar i d’aquesta manera 
es converteix en l’únic es-
pectador oient de la intèrpret, 
convertint-ho en una experi-
ència única que no el deixarà 
indiferent.
A càrrec de Malena Albarracín 
i Estefanía Otaño

Dijous, 15 de març, a les 20 h
Divendres, 16 de març, a les 
20 h
Dijous, 22 de març, a les 20 h

ENTRADA LLIURE
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especTAcLes FAMiLiARs

TALLeRs FAMiLiARs

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’habitu-
al i desenvolupa la capacitat 
d’orientació espaial. 
El resultat al final de la presa 
és una original imatge sorgida 
de la interrelació entre la foto-
grafia i el dibuix que els nens 
podran visualitzar en segons 
a l’ordinador i imprimir per 
guardar de record.
A càrrec de Biribotis

crea el teu llibre animat! 
Dimarts. 27 de març, a les 
17.30 h

El flip-book (foliscopi o llibre 
animat) és un llibre que conté 
diferents imatges que en pas-
sar-les ràpidament crea la il-
lusió d’imatges en moviment. 

Combinació de part teòrica i 
pràctica on aprendrem a di-
buixar i animar el nostre propi 
flip-book a partir de dibuixos, 
adhesius...
Aconsellat per a infants a 
partir de 7 anys.
A càrrec de la Maleta del 
Cinema

Activitat gratuïta. Cal reserva 
plaça trucant al 93 418 65 37 

piAnissiMo ciRcUs

Dissabte, 24 de febrer, a les 
18 h 
concert per a piano i pallassa 
preu: 3,19 €

El mestre Frans i la Serafina 
ens presenten el seu espec-
tacle en format de concert 
amb un piano de cua i una 
pallassa de protagonistes i on 
els números de clown s’aniran 
succeint amb música en 
directe, coreografies i grans 
dosis d’humor. I és que quan 
la concertista és una pallassa 
la música sona molt divertida
A càrrec de Cirquet Confetti

conFeRÈnciA

QUiRopRÀcTicA en 
FAMÍLiA

Dijous, 1 de febrer, a les 19 h 

Un professional de la qui-
ropràctica ens explicarà els 
beneficis d’aquesta tècnica i 
ens ensenyarà com és apli-

cable a tota la família i com 
aquesta tècnica pot millorar 
les reaccions corporals i la 
qualitat de vida.
A càrrec d’Elie Chiche de 
Family Quiropractic 

ENTRADA LLIURE
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inscRipcions pResenciALs ALs TALLeRs cULTURALs                                                                                                

Del 18 de desembre al 12 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 i subvenció dels imports als cursos: Informeu-vos-en 
al mateix centre.

inscRipcions pResenciALs ALs iTineRARis                                                                                          

A partir del 18 de desembre i fins que quedin places, 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 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://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic

TALLeRs cULTURALs:
Des del 18 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 18 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 
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

**preus 2017. preus 2018 pendents d’aprovació per la comis-
sió de Govern de l’Ajuntament.

          Identificareu els tallers nous amb aquest símbol
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HUMAniTATs
 

GRAns siMFonies

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

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’Audi-
tori. Aquest trimestre parlarem 
de la Cinquena de Txaikovs-
ki, la Primera de Brahms, la 
Quarta de Schumann, la Vui-
tena de Bruckner i la Primera 
de Schumann. 
A càrrec de Musicològics

expRessiÓ
 

BALLs De sALÓ  
AMeRicAns 
Dimarts, de 19.30 a 21 h 
16 gener > 20 març   
(10 sessions) 
preu: 74,60 €

Cada trimestre anirem apro-
fundint en diferents estils de 
balls. Aquest trimestre apro-
fundirem en els balls de saló 
americans: el foxtrot, el swing 
i el rock and roll entre d’altres. 
Us esperem!
Recomanem apuntar-s’hi en 
parella.
A càrrec de Ferran Castells

coUnTRY 
nivell iniciació - mig: dilluns, 
de 18 a 19.30 h 
nivell mitjà-avançat: dilluns, 
de 19.30 a 21 h 
15 gener > 19 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.
A càrrec de Montserrat Carreras

TALLeR De cAnT i GospeL
Dimecres, de 18 a 19.30 h  
17 gener > 21 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 ori-
ginari del sud dels Estats Units 
que presenta un ampli i ric ven-
tall de ritmes i cançons de gran 
profunditat i harmonia coral.
A càrrec d’Anna Ruggiero

sALUT i cReixeMenT      
peRsonAL

noRDic WALKinG  
Dilluns, d’11.30 a 13 h                                                
15 gener > 19 març                          
(10 sessions)                                          
preu: 74,60 €

Descobreix aquesta activitat 
esportiva molt completa, per 
totes les edats i situacions, 
que apropa la salut a les per-
sones 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  
24 gener > 21 març                  
(9 sessions) 
preu: 67,14 €

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 Janine Machado

ioGA 
Dimarts de 10 a 11.30 h 
16 gener > 20 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 fortalesa 
i aprendrem a respirar bé, a 
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relaxar-nos i a carregar el cos 
d’energia.
A càrrec de Salomé Camp

ioGA i ReLAxAciÓ 
Dijous, de 10 a 11 h 
18 gener > 22 març                  
(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 a 13 h 
17 gener > 21 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

pARLons FRAnÇAis
Dilluns de 10 a 11.30 h 
15 gener > 19 març  
(10 sessions)

Taller destinat a persones 
que vulguin aprofundir en el 
coneixement de la llengua i 
en l’expressió oral en francès. 
Utilitzarem diversos mitjans: 
exercicis escrits, lectura, 
documents d’àudio i activitats 
orals. Els participants podran 
millorar les seves competències 
afavorint una comunicació més 
elaborada, estructurada i fluïda. 
A càrrec de Pascal Verkest

BRiDGe pRÀcTic 

nivell mig: dimarts, de 16 a 17.30 h  
nivell avançat: dimarts, de 17.30 
a 19 h  
16 gener > 20 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 
16 gener > 20 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

inTeRneT i seGUReTAT

Dijous, d’11.30 a 13 h 
18 gener > 22 març  
(10 sessions) 
preu: 74,60 €

Sobre el nostre ordinador o 
dispositiu mòbil aprendrem 
a configurar i fer servir les 
aplicacions necessàries per a 
entendre i dominar els punts 
bàsics per a una millor segure-
tat a Internet per a nosaltres, la 
nostra feina i la nostra família. 
Des d’administrar les contrase-
nyes, la privadesa i el navega-
dor fins a gestionar la nostra 
identitat digital.
*Vàlid per a tots els disposi-
tius (smartphone, tauletes i 
ordinadors portàtils) 
A càrrec de Sergi Ollé

iTineRARis

LA MúsicA DeL BARÓ De 
MALDÀ

Dissabte, 20 de gener, a les 10 h 
preu: 10,25 €

Seguirem pels carrers del 
centre de la ciutat, l’esperit del 
Baró de Maldà, Rafel d’Amat 
i de Cortada, figura clau per 
conèixer la Barcelona de finals 
del segle XVIII i principis del 
XIX. Repassarem els seus 
relats sobre la música que se 
sentia a Barcelona en aquell 
moment i passejarem pels 
llocs que freqüentava el baró.
A càrrec de Musicològics
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BoRn 360º

Dissabte, 3 de febrer, a les 10 h 
preu: 10,25 €

Sabies que a la Ribera s’hi 
aixecava un dels palaus més 
impressionants de Barcelo-
na? Coneixes la història dels 
genitals de posar i treure de 
la Font del Geni Català? Saps 
des d’on va sortir el primer 
tren de la Península? O que 
al Pla de Palau es va fer la 
primera fotografia d’Espanya? 
Proposem una passejada pel 
Born a la recerca d’aquestes i 
d’altres respostes. 
A càrrec de Rafa Burgos

RUTA LiTeRÀRiA:             
sARRiÀ poÈTic

Dissabte, 24 de febrer, a les 10 h 
preu: 10,25 €

Una passejada literària pel 
barri de Sarrià, que pretén 
ser un recorregut pels espais 
més emblemàtics del barri 

que van formar part de la vida 
quotidiana d’autors com Enric 
Casasses, Juan Goytisolo, 
Carles Riba i J.V. Foix. Es trac-
ta d’un itinerari on, a banda de 
conèixer aquests llocs plens 
d’històries, es recitaran frag-
ments de les obres d’aquests 
autors.
A càrrec d’Els Pirates Teatre

BARceLoDonA

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

La història l’han escrit sempre 
els homes, parlant d’homes i 
per als homes. Però on eren les 
dones mentrestant? Les dones 
sempre han estat presents 
encara que silenciades. Barce-
loDONA és una de les moltes 
rutes que es podrien fer a 
Barcelona on la dona en serà la 
protagonista. Hem triat un grup 
de dones que van protagonitzar 
petites-grans històries de la 
història  de Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreres 

seRVeis DeL cenTRe

cLUB De LecTURA DeL peRe pRUnA                                                                           

Grup de persones que es reuneixen amb una determinada periodici-
tat 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 15 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.
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3 GEN 17.30 h TALLER FAMILIAR – Dibuixa amb llum!

11 GEN 19 h INAUGURACIÓ Visage Mix

15 GE 17 h CLUB DE LECTURA Inici

18 GEN 20 h CANT PER A TOTHOM Mèsclum cor Antàrtida

20 GEN 10 h ITINERARI La música del Baró de Maldà

25 GEN 19 h INAUGURACIÓ Emocions compartides

GeneR

1 FEB 19 h CONFERÈNCIA Quiropràctica en família

2 FEB 20 h CANT PER A TOTHOM Trobada de cors

3 FEB 10 h ITINERARI Born 360º

8 FEB 19 h CONTA’M UNA ÒPERA Romeo et Juliette de Gonoud

9 FEB 19.30 h CANT PER A TOTHOM Cant coral música moderna

15 FEB 19 h CONCERT JOVE Ritme i so

16 FEB 19 h CONCERT JOVE CEMB

19 FEB 19 h INAUGURACIÓ Universos cuadrados y circulares

24 FEB 10 h RUTA LITERÀRIA Sarrià poètic

24 FEB 18 h ESPECTACLE FAMILIAR Pianissimo circus

FeBReR

1 MAR 19 h CONTA’M UNA ÒPERA Andrea Chènier de Giordano

2 MAR 19 h CONCERT JOVE EM Sant Gervasi 

8 MAR 18 h CREAD(ON)ES Acció d’art Codificades

8 MAR 19 h CREAD(ON)ES Inauguració expo - Barroc en femení

9 MAR 20 h CREAD(ON)ES Concert  -Trio Ekaterina Donchenko

10 MAR 10 h CREAD(ON)ES Itinerari – Barcelodona

14 MAR 20 h CREAD(ON)ES Conferència – Odame

15 MAR 20 h IX CICLE MÚSICA RELIGIOSA

16 MAR 20 h IX CICLE MÚSICA RELIGIOSA

22 MAR 20 h IX CICLE MÚSICA RELIGIOSA

27 MAR 17.30 h TALLER FAMILIAR Crea el teu llibre animat!

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

H4 i 75

V11 i 70

https://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic

inscRipcions on Line

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

V13


