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exposicions                                                            ENTRADA LLIURE

AIRES DE SARRIÀ
Del 4 al 27 d’abril                      
Inauguració: dimecres,            
4 d’abril, a les 19.30 h
Oli, pastel, aquarel·la, 
acrílic, tècniques mixtes i 
dibuix amb carbonet
A través de la presa d’apunts 
‘in situ’ i també amb la inves-
tigació feta a arxius i bibliote-
ques, el col·lectiu ‘La Colla del 
Pinzell’ ens mostra en aquesta 
exposició racons, carrers, 
placetes, botigues i edificis, 
existents o desapareguts, que 
configuraven el barri de Sarrià 
en el passat.
A càrrec del col·lectiu La 
Colla del Pinzell

A QUATRE MANS
Del 3 al 18 de maig                   
Inauguració: dijous,                  
3 de maig, a les 19 h
Tècnica mixta
Exposició que recull obra de 
quatre dones artistes que 
comparteixen experiències 
al centre d expressió plàsti-
ca Traç. Cadascuna d’elles 
amb una llarga trajectòria, 
aprofundeix en un llenguatge 
propi i acurat. La implicació i 
profunditat de la seves peces 
ens convida a reconèixer i 
acostar-nos a la bellesa de 
crear.
A càrrec de Mireia Badia, 
Ivonne Portillo, Carmen Ro-
sés, Teresa Rosés

GRANS RETRATS     
AFRICANS
Del 24 de maig al 8 de juny      
Inauguració: dijous, 24 de 
maig, a les 19 h
Fotografia
La fotògrafa Montserrat García 
Márquez ens presenta aques-
ta col·lecció tan particular de 
fotografies de gran mida que 
tenen com a protagonistes la 
fauna salvatge africana. Les 
imatges en color transmeten 
una gran força visual, mentre 
que les fotografies en blanc i 
negre mostren un perspectiva 
més personal i suggestiva.
A càrrec de Montserrat García 
Márquez

EN UN METRE QUADRAT
Del 13 al 29 de juny                
Inauguració: dimecres, 13 de 
juny, a les 19.30 h
Pintura tècnica mixta
Els col·lectius d’artistes de 
Taula de Guix i Canet 22, de 
Sarrià, ens presenten aquesta 
exposició on cada alumne 
presentarà un quadre d’un 
metre quadrat sobre el qual 
pivotarà la seva selecció 
d’obres. Sempre però fent del 
quadre central el tema sobre 
el qual giren la resta de peces 
exposades, de manera que a 
la mostra es presentarà l’obra 
de cadascú com a un univers 
personal amb una peça 
central que ens donarà la clau 
per comprendre i gaudir de la 
resta d’obres exposades.
A càrrec dels alumnes de 
TAULADEGUIX i Canet 22
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música                        ENTRADA LLIURE

CICLE DE CONCERTS 
JOVES
Amb la col·laboració de les 
escoles de música del districte 
de Sarrià -Sant Gervasi

CONCERT ALUMNES 
FINAL DEL CURS 
Divendres, 1 de juny, a les 19 h

A càrrec dels alumnes de l’es-
cola de música Joana Pons

CONCERT DE CAMBRA 
DE PIANO
Divendres, 8 de juny, a les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’es-
cola de música Sant Gervasi
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CONCERT D’ESTIU
Divendres, 15 de juny, a les 19 h
A càrrec dels  l’orquestra de 
cambra dels alumnes del CEMB

CONCERT DE FI DE CURS
Dijous, 21 de juny, a les 17.30 h
A càrrec dels alumnes de 
Musicart Sarrià

CONCERT ALUMNES
Divendres, 22 de juny, a les 19 h
A càrrec dels alumnes l’escola 
de música Pia Sarrià, vincula-
da al Conservatori del Liceu.

CANT PER A TOTHOM

MENLO-ATHERTON JAZZ 
ORCHESTRA
Dilluns, 9 d’abril, a les 19.30 h
Aquesta banda californiana de 
jazz té una llarga tradició a l’es-
cola amb més de 40 concerts 
l’any. La Top Band i la Jazz 
Combo ens oferiran un repertori 
fresc i conegut amb els estàn-
dards del repertori de jazz.
A càrrec de la Menlo-Atherton 
Jazz Orchestra sota la direc-
ció de Kent Kurrus

COR VIVALDI & MÄDCHEN-
CHOR HAMBURG
Divendres, 27 d’abril, a les 19 h
El cor Vivaldi -petits cantors 
de Catalunya, fundat el 1989 
a l’escola IPSI, convida en 
aquest concert d’intercanvi el 
cor femení d’Hamburg, format 
per noies d’entre 4 i 23 anys.
A càrrec del Cor Vivaldi, sota 
la direcció d’Òscar Boada i el 

cor Mädchenchor Hamburg 
sota la direcció de Gesa Ver-
hahn i Christoph Pillat.

ORIANA SINGERS I COR 
DE CAMBRA DIATONIC
Divendres, 18 maig, a les 
19.30 h
Oriana Singers és un cor de 
Gloucester (el Regne Unit) for-
mat el 1970, amb una trentena 
de membres. El seu hetero-
geni repertori inclou música 
religiosa i profana, folk i pop. 
Sovint surten a l’estranger amb 
el cor de cambra Diatonic, 
creat el 1987 i plegats han fet 
nombrosos concerts a França i 
Espanya. Ambdós conjunts es 
reparteixen aquest recital.
A càrrec de Oriana Singers i 
el cor de cambra Diatonic

CONCERT DE FI DE 
CURS DE GÒSPEL
Dimecres, 20 de juny, a les 20 h
L’alumnat del taller de gòspel 
ens mostren el seu treball du-
rant el tres trimestres d’aques-
ta 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

ÒPERA I SARSUELA
Divendres, 29 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 
repassant les àries i els duets 
més coneguts i també es reci-
taran fragments de sarsueles 
conegudes.
A càrrec dels alumnes de 
l’Acadèmia Marshall, sota la 
direcció tècnica de Montser-
rat Aparici

primavera coral                                                   ENTRADA LLIURE

Aquesta 14a edició de la Primavera Coral es dedica al recentment 
desaparegut Josep Lluís Guzman i Antich (Sabadell, 1954 - Saba-
dell, 2017) que va ser compositor i pedagog i que destacà sobretot 
la producció d’obra coral i música de cambra, tot i que també va 
escriure diverses obres per orquestra. També fou una personalitat 
important en la recuperació i harmonització de peces tradicionals 
catalanes, les quals conformen gran part del seu discurs musical. 
Es per això que en aquesta edició el cant comú escollit per inter-
pretar tots els dies com a cloenda dels concert serà ‘Caramelles’.
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Òpera en ruta                        ENTRADA LLIURE

aquest any  hi participen: Cor Tempus, Cor Mossèn Lluís Vidal, 
Coral de la Pau, Cor Corazonistas, Cor En Clau Vocal, Coral Bo-
nanova, Cor I Dilettanti, Cor Signum, Coral de la Capella France-
sa, Cor Jesús Maria, Cor l’Antàrtida, Cor de l’Elèctric, Cor Forum 
Vocal, Coral Harmonia, Cor Jove de l’Arc Can Ponsic, Cor Sant 
Ignasi, Cor Vil·la Florida, Cor Mata de Jonc, Cor Maria Ward, Orfeó 
Sarrianenc, Cor Infantil l’Esquellerinc, Cor Infantil l’Espurna.

Dijous, 5 d’abril, a les 20 h
Divendres, 6 d’abril, a les 20 h
Dijous, 12 d’abril, a les 20 h
Divendres, 13 d’abril, a les 20 h
Dijous, 19 d’abril, a les 20 h 
Divendres, 20 d’abril, a les 19 h (cors infantils)

concert De primavera                                         

CONCERT PER A VIOLON-
CEL EN RE DE HAYDN
Divendres, 4 de maig, a les 20 h
L’Orquestra de Cambra Cata-
lana ens presenta el Concert 
per a violoncel en re, que va 
estar dedicat al violoncel·lista 
Anton Kraft. El sentirem en la 
interpretació de Pau Codina. 
Acompanyant aquest concert 

sentirem també la Simfonia 
en Sol de Carles Baguer, 
obra que durant temps va ser 
atribuïda a Haydn i la Simfo-
nia núm 44 del compositor 
austríac.
A càrrec de Pau Codina 
(violoncel), l’Orquestra de 
Cambra Catalana, Joan Pàmi-
es (director).
Organitzat pel districte de 
Sarrià - Sant Gervasi

Participem en aquesta setena edició del cicle d’Òpera en ruta on 
diferents equipaments del districte de Sarrià – Sant Gervasi ens 
afegim a la celebració del Dia Internacional de l’Òpera programant 
diferents activitats.

OPERAMÀTIC                   
LA VENTAFOCS DE 
ROSSINI
Dijous, 10 de maig, a les 18 h
Operamàtic és un taller 
participatiu d’òpera, adreçat 
a nens i nenes a partir de 6 
anys i les seves famílies on 
dissenyem els personatges 
de l’òpera La Ventafocs de 
Rossini i representem les àries 
més importants. Un enginy 
tecnològic que serveix per 
crear històries musicals en 
família en viu i en directe.
A càrrec de Musicològics
*Activitat familiar – per a 
aquesta activitat gratuïta cal 
inscripció prèvia trucant al 
934186537

DE L’ÒPERA AL CABARET
Divendres, 11 de maig, a les 20 h
Qui no ha estat temptat alguna 

vegada de considerar l’òpera 
com un gènere “seriós”, i el
cabaret com quelcom més 
aviat ”frívol”? Però ni l’òpera 
és tan seriosa, ni el cabaret 
és tan frívol com sovint ens 
pensem! Aquest concert dona 
la possibilitat d’experimentar 
l’aproximació d’aquests dos 
gèneres.
A càrrec de Marta Fiol 
(mezzosoprano) i Carles Puig 
(piano)
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JaZZ al JarDÍ                                   

Cicle de concerts de jazz al jardí amb quatre concerts de jazz, 
swing, lindy hop, blues,  boogie i una sènior band de jazz.

SAPHIE WELLS & THE 
SWING CATS 
Divendres, 1 de juny, a les 21 h
Aquesta banda de jazz de 
Barcelona sona al més pur es-
til dels anys trenta i quaranta. 
Un viatge entorn del swing i el 
lindy hop, recordant els temes 
clàssics del jazz en format 
acústic i molt original. Billie 
Holiday, Ella Fitzgerald, Jonny 
Hodges, ... Els amants del bon 
jazz, no us ho perdeu!
A càrrec de: Saphie Wells 
(veu), Marc Masagué (gui-
tarra), Alejandro García 
Granados (contrabaix) i Joan 
Subirats (saxo i clarinet).
*Aquest concert es farà al jar-
dins de la Biblioteca Clarà dins 
les activitats de la Festa Major 
de Les Tres Torres 

SANDRA ARTIGAS 
QUARTET
Dijous, 7 de juny, a les 20 h
Sandra Artigas Quartet neix 
a Barcelona fruit de la passió 
que senten els seus mem-
bres per les cantants i la seva 
música, per les lletres i les 
melodies. Sarah Vaughan, 
Billie Holiday i Shirley Horn, 
són algunes de les referències 

del quartet i pretenen trobar 
un equilibri entre la tradició del 
jazz i la música més actual. 
A càrrec de Sandra Artigas 
(veu), Tom Amat (piano), Juan 
Pastor (contrabaix) i Adrià 
Claramunt (bateria).

WAX & BOOGIE RHYTHM 
QUARTET
Dijous, 14 de juny, a les 20 h
En els darrers anys Wax & 
Boogie s’ha convertit en un 
dels millors i més valorats 
formats del blues, del rhythm 
and blues i del boogie woogie. 
Shuffles, boogie woogie, rock 
‘n’ roll, swing o jumps formen 
part del seu repertori habitual, 
sense oblidar els intensos i 
càlids ‘slow down’.
A càrrec de Ster Wax, David 
Giorcelli, Oriol Fontanals i 
Reginald Vilardell.
*Aquest concert forma part de 
les activitats de la Festa Major 
de Sant Gervasi.

SENIOR’S BAND
Dijous, 28 de juny, a les 20 h
Gaudirem de les cançons 
clàssiques del jazz, el swing 
i el blues interpretades per 
aquesta big band sènior del 
Taller de Músics.
A càrrec de Senior’s band 

accions D’art                         ENTRADA LLIURE

Proposem una nova fórmula per conèixer les novetats culturals de 
la nostra ciutat i de manera dinàmica i participativa, un programa 
que inclourà: performances, instal·lacions, conferències, debats i 
moltes altres activitats.
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TRUCS I TÈCNIQUES DE 
PINTURA
Dimarts, 10 d’abril, a les 19.30 h
Sessió pràctica on l’artista 
José Luis Parada ens mostra-
rà tot allò que desenvoluparà 
al taller que farà aquesta pri-
mavera al centre cívic. Efectes 
de objectes brillants, teles 
brillants i vestidures, efectes 
de marbre, granit, terra, cabell 
i pell. Veniu a sorprendre-us 
amb aquesta tècnica fàcil, rà-
pida i assolible per a tothom.
A càrrec de José Luis Parada

HOLA FEDERICO
Dijous, 26 d’abril, a les 19.30 h
L’Assumpta Rojas ens proposa 
apropar-nos a l’ànima de l’es-
criptor Federico García Lorca, 
basant-se en el llibre García 
Lorca a Catalunya d’Antoni-
na Rodrigo. Durant aquesta 
sessió descobrirà no només 
la seva faceta d’escriptor, sinó 
que també parlarà del Lorca 
músic i joglar, pintor i fins i tot 
coneixerem el seu compromís 
amb els ateneus catalans i 
la seva relació amb l’actriu 
Margarida Xirgu.
A càrrec d’Assumpta Rojas

iv cicle Dones compositores   

Continuem participant d’aques-
ta quarta edició del Cicle de 
Dones Compositores del dis-
tricte de Sarrià- Sant Gervasi 
organitzat pel Teatre de Sarrià.

AMB VEU DE DONA
Divendres, 25 de maig, a les 20 h

De concertistes a composito-
res. Sentirem lieds i cançons 
de tres compositores: Blanca 
Selva, Natàlia Solà i Amy 
Beach
A càrrec de Rosa Maria Ra-
mírez (soprano) i Rosa Maria 
Abella (pianista)

conta’m una Òpera                       ENTRADA LLIURE

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.

MANON LESCAUT, DE  
GIACOMO PUCCINI
Dijous, 31 de maig, a les 19 h
Basada en l’obra L’historie 
du chevalier des Grieux et de 
Manon Lescaut, Puccini va 
obtenir amb aquesta òpera el 

seu primer gran triomf. Narra 
la història de l’ascensió i cai-
guda de la cortesana Manon. 
Estrenada al Teatro Regio de 
Torí el 1893 i al Gran Teatre 
del Liceu només tres anys 
després, el 1896.
A càrrec de Pepe Reche, de 
MUSICoLòGICS

aGricultura De proximitat a sarriÀ – sant Gervasi  

Iniciem aquest cicle d’activitats on els centres cívics del districte 
fem activitats per donar a conèixer quines són les accions que es 
fan al voltant de l’agricultura al districte.

TALLER FAMILIAR 
D’HORTICULTURA – 
PLANTES AROMÀTIQUES
Dilluns, 4 de juny, a les 18 h
Vine a gaudir d’una tarda en 
família al nostre jardí. Us ense-
nyarem a fer un esqueix d’una 
planta aromàtica per trasplan-

tar-la posteriorment al nostre 
terrat, balcó o coberta verda.
Us recomanem que porteu 
guants de jardineria perquè 
plantarem molt! 
A càrrec del programa Sembra 
Natura de l’Ajuntament de 
Barcelona
Activitat gratuïta. Cal ins-
cripció prèvia trucant al 
934186537
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inscripcions presencials als tallers culturals                                                                                                

a partir del 3 d’abril, 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 el primer dia 
de classe.
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. 

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

tallers culturals:
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.

itineraris:
Des del 3 d’abril 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. 

        Identificareu els tallers nous amb aquest símbol
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HUMANITATS

GRANS SIMFONIES
Dimecres, de 19.30 a 21 h                                                 
25 abril > 6 de juny                  
(4 sessions alternes)             
Preu: 29,84 €
Quatre sessions per a apro-
fundir en les grans simfonies 
de tots els temps. Simfonies 
que sonaran durant la tempo-
rada de concerts a Barcelo-
na, al Palau de la Música i a 
l’Auditori. Aquest trimestre 
parlarem de La Quarta de 
Bruckner, La Tercera de 
Brahms i La Quarta de Mahler, 
entre d’altres. 
A càrrec de Maria José An-
glès de Musicològics

EXPRESSIÓ

TRUCS I TÈCNIQUES DE 
PINTURA
Dimecres, de 10 a 12 h                                      
25 d’abril > 6 de juny                              
(7 sessions)                                           
Preu: 69,62 €
En aquest nou cicle de tallers 
de trucs i tècniques de 
pintura, aprendrem a realit-
zar objectes brillants, teles 
brillants i vestidures, efectes 
de marbre, granit, terra, cabell 
i pell. El taller es realitza amb 
la tècnica de l’oli, d’una mane-
ra molt didàctica per acabar 
d’aprendre tot allò que et 
semblava impossible assolir, 
d’una forma senzilla i ràpida.
*Aquest curs té un suplement 
en concepte de material que 
s’abonarà el primer dia de 
classe.
A càrrec de José Luis Parada

BALLS DE SALÓ         
CARIBENYS 
Dimarts, de 19.30 a 21 h                                                  
17 abril >  19 juny                                                
(9 sessions)                          
Preu: 67,14 €
Cada trimestre anirem apro-
fundint en diferents estils 
de balls. Aquest trimestre 
aprofundirem en els balls cari-
benys com la salsa, la bachata 

i el merengue entre d’altres. 
Us hi 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: di-
lluns, de 19.30 a 21 h                                                 
16 abril > 18 juny (8 sessions)    
Preu: 59,68 €
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 Car-
reras

TALLER DE CANT I GOSPEL
Dimecres, de 18 a 19.30 h                                                  
18 abril > 20 juny                                                 
(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           
16 abril > 18 juny (8 sessions) 
Preu: 59,68 €
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 
25 abril > 20 juny (9 sessions)
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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 Jeanine Machado

IOGA 
Dimarts de 10 a 11.30 h             
17 abril > 19 juny  (9 sessions)
Preu: 67,14 €
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 apren-
drem 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                   
19 abril > 21 juny (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          
18 abril > 20 juny (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            
16 abril > 18 juny (8 sessions)
Preu: 59,68 €
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                                   
10 abril > 26 juny (9 sessions)
Preu: 67,14 €
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 Ramón Gómez

LET’S SPEAK ENGLISH!
Dimarts d’11.30 a 13 h              
17 abril > 19 juny (9 sessions)
Preu: 67,14 €
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

ITINERARIS

RUTA LITERÀRIA : LA 
JOVE RODOREDA
Dissabte, 21 d’abril, a les 10 h 
Preu: 12,44 €
Aquest itinerari pel barri de 
Sant Gervasi pretén ser un 
recorregut pels espais més 
emblemàtics de la figura de 
Mercè Rodoreda: passejarem 
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, personat-
ges, influències...). En aquest 
recorregut teatralitzat ens 
acompanyen personatges i es-
cenes creades per Rodoreda. 
A càrrec d’Els Pirates Teatre



tallers culturals

LES TRES TORRES
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

Divendres, 1 de juny, a les 
16.30 h – Ruta Sud
la casa d’espiritualitat San 
Felip Neri, el tren de Sarrià, el 
bar Mestres i el centre cívic 
Pere Pruna 

Dissabte, 2 de juny, a les 11 h                        
– Ruta Nord
el cementiri de Sarrià, la bibli-
oteca Clarà, el tren de Sarrià i 
el bar Mestres

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

DESCOBREIX ELS 
JARDINS DEL BOSC 
BERTRAN I EL BARRI DE 
SANT GERVASI
Dissabte, 16 de juny a les 10 h
Passejarem pels carrers del 
barri del Putxet, i descobrirem  
un  dels jardins  privats  més 
desconeguts. Coneixerem la 
historia de l’antiga Finca Ber-
tran i el seu magnífic jardí, on 
vegetació, aigua i petita fauna 
ens faran oblidar que ens tro-
bem enmig de l’antic poble de 
Sant Gervasi de Cassoles…..
A càrrec de Carolina Chifoni
Activitat gratuïta inclosa a la 
Festa Major de Sant Gervasi. 
Cal inscripció prèvia trucant al 
934186537

serveis Del centre

club De lectura Del pere pruna                                                                           

Grup de persones que es reuneixen amb una determinada pe-
riodicitat 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 9 d’abril.  
ACTIVITAT GRATUÏTA, places limitades,  heu de reservar la pla-
ça a partir del 3 d’abril 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 10 /11

abril

3 ABR 10 h Inici inscripcions tallers primavera

4 ABR 19.30 h INAUGURACIÓ Aires de Sarrià

5 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

6 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

9 ABR 17 h CLUB LECTURA Inici trimestre

9 ABR 19.30 h CANT PER A TOTHOM Menlo – Atherton

10 ABR 19.30 h ACCIÓ D’ART Trucs i tècniques de pintura

12 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

13 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL

19 ABR 20 h PRIMAVERA CORAL 

20 ABR 19 h PRIMAVERA CORAL Cors infantils

21 ABR 10 h RUTA LITERÀRIA La Jove Rodoreda

26 ABR 19.30 h ACCIÓ D’ART Hola Federico

27 ABR 19 h CANT PER A TOTHOM Cor Vivaldi

maiG

3 MAIG 19 h INAUGURACIÓ A quatre mans

4 MAIG 20 h CONCERT DE PRIMAVERA OCC

10 MAIG 18 h ÒPERA EN RUTA Operamàtic 

11 MAIG 20 h ÒPERA EN RUTA De l’òpera al cabaret

18 MAIG 19.30 h CANT PER A TOTHOM Oriana singers i cor Diatònic

24 MAIG 19 h INAUGURACIÓ Grans retrats africans

25 MAIG 20 h IV CICLE DONES COMPOSITORES

31 MAIG 19 h CONTA’M UNA ÒPERA Manon Lescaut de Puccini

JunY

1 JUNY 16.30 h RUTA SUD TRES TORRES

1 JUNY 19 h CONCERT JOVE EM Joana Pons

1 JUNY 21 h JAZZ JARDÍ Saphie Wells (jardins biblioteca Clarà)

2 JUNY 11 h RUTA NORD TRES TORRES

4 JUNY 18 h AGRICULTURA PROXIMITAT Taller  familiar hort

7 JUNY 20 h JAZZ AL JARDÍ Sandra Artigas Quartet

8 JUNY 19 h CONCERT JOVE EM Sant Gervasi

13 JUNY 19.30 h INAUGURACIÓ En un metre quadrat

14 JUNY 20 h JAZZ AL JARDÍ Wax & Boogie Quartet

15 JUNY 19 h CONCERT JOVE CEMB

16 JUNY 10 h ITINERARI BOSC BERTRAN

20 JUNY 20 h CANT PER A TOTHOM Fi de curs taller cant i gospel

21 JUNY 17.30 h CONCERT JOVE Musicart Sarrià

22 JUNY 18 h CONCERT JOVE Conservatori Liceu – Bonanova

28 JUNY 20 h JAZZ AL JARDÍ Senior’s Band

29 JUNY 19 h CANT PER A TOTHOM Òpera i sarsuela



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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PRUNA
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V11 i 70

https://ccperepruna.inscripcionscc.com

inscripcions on line

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

V13


