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EXPOSICIONS                                                            ENTRADA LLIURE

ACTIVITATS CULTURALS

ACCIONS D’ART                                                      ENTRADA LLIURE

Una fórmula per conèixer les 
novetats culturals de la nostra 
ciutat de manera dinàmica i parti-
cipativa, un programa que inclou: 
performances, instal·lacions, 
conferències, debats i moltes 
altres activitats relacionades amb 
l’art contemporani.

CIUTAT DE PARELLA
Dijous, 23 de maig, a les 19 h
Un taller-performance d’Enric 
Servera
Aquesta activitat és una experi-
ència artística on el públic podrà 

JOC
Del 3 al 26 d’abril
Una exposició de Març Rabal
Entreteniment, exercici recreatiu 
sotmès a regles en el qual entren 
en competència l’habilitat i la sort 
dels participants. Crear és joc, 
però  ̀també  ́és prendre partit i 
posar en joc. A partir de matèria 
retrobada, papers amb tota la 
gamma del blanc trencat pel 
temps, compondre escenaris de 
plans i volums que són terreny 
idoni per a un tractament figura-
tiu de camí  ́cap a l’abstracció .́ 
Exposició de la guanyadora del 
1r premi concurs Tat Vilà 2019.
Inauguració: dimecres, 3 
d’abril, a les 19.30 h.

MIRADES URBANES
Del 2 al 17 de maig
Pintures del col·lectiu Tempus: 
Teresa Periel, Roser Busquets i 
Maite Pereny
Aquestes artistes formen un 
grup on la singularitat es troba 
en el fet que les seves pintures 
fluctuen en un medi pròxim, un 
univers de referència. Atmosfe-
res, records urbans, retrats de la 
ciutat contemporània i perso-
natges ubicats a l’interior i a 
l’exterior de la societat. Al·lusions 
al passat i al present, memòria, 
física i cultural.
Inauguració: dijous, 2 de maig, 
a les 19 h. 

LA MAR DE PEIXOS
Del 23 de maig al 7 de juny
Pintures d’Enric Servera
Aquesta mostra engloba unes 
obres en què el punt d’unió es 
troba en la mar i el paisatge 
costaner. La sèrie mostra treballs 
realitzats amb pintura, gravat 
i tècniques mixtes. Però no 
importa quines són les discipli-
nes utilitzades, només s‘uneixen 
per captar les essències del mar, 
d’honrar i d’interpretar la seva 
riquesa o com a eina per denun-
ciar els atacs al seu ecosistema 
per preservar-lo.
Acció d’art: dijous, 23 de maig, 
a les 19 h.
Inauguració: dijous, 23 de 
maig, a les 20 h.

FINALISTES PRIMER 
PREMI DE PINTURA TAT 
VILÀ
Del 13 al 28 de juny
Exposició col·lectiva de Gorka 
Pinyol, Mireia Badia, Josy Ma-
lagrida, Víctor Borràs, Rosa So-
lano, Miranda Pastor, M. Teresa 
Bäckman i Ivonne Portillo
Aquesta exposició és un recull 
d’obres finalistes presentades a 
la primera edició del 1r Concurs 
de pintura Tat Vilà organitzat pel 
centre d’expressió plàstica Traç 
el 2018. L’objectiu del premi és 
promocionar creadors contem-
poranis i fer-ne difusió artística.
Inauguració: dijous, 13 de juny, 
a les 19.30 h. 
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participar activament durant el 
procés creatiu. Amb aquesta 
acció es pretén conscienciar les 
persones assistents d’una forma 
lúdica sobre l’impacte de l’ésser 
humà en el medi ambient i l’em-
premta, de vegades irreversible, 

que les petites accions diàries 
provoquen en el nostre planeta.
Per a tots els públics. 
*Activitat gratuïta. Les places són 
limitades. Cal inscripció prèvia 
trucant al 93 418 65 37 o a través 
del web del centre. 

CICLE DE CONCERTS 
JOVES
Amb la col·laboració de les es-
coles de música del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi.

QUARTET DE FLAUTES I 
TRIO DE CLARINETS
Dijous, 30 de maig, a les 18.30 h
Música de cambra a càrrec dels 
alumnes de l’EMM Can Ponsic.

CONCERT DE FI DE CURS
Divendres, 7 juny, a les 17.30 h
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
Musicart Sarrià.

JOVES INTÈRPRETS
Divendres, 14 de juny, a les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
de Música de Sant Gervasi.
Activitat programada en el marc 
de la Festa Major de Sant Gervasi. 

CONCERT DE FI DE CURS
Divendres, 28 de juny, a les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
de música Joana Pons.

CANT PER A TOTHOM

CONCERT DE                 
GUITARRES
Dijous, 18 d’abril, a les 19 h
Aquesta escola nord-americana 
de Virgínia és ben coneguda com 
a centre acadèmic de guitarra, 
l’orquestra de la qual ha actuat a 
Los Ángeles i Washington, entre 
d’altres. Aquesta serà la seva 

única actuació a Catalunya.
A càrrec de l’orquestra de guitar-
res i el cor de l’Escola Tuscarora.

ÒPERA I SARSUELA
Divendres, 17 de maig, a les 19 h
Els alumnes de l’Acadèmia Mars-
hall ens oferiran un concert on 
interpretaran fragments d’òperes 
i sarsueles conegudes. 
A càrrec dels alumnes de l’Aca-
dèmia Marshall, sota la direcció 
tècnica de Montserrat Aparici. 

CONCERT DE FI DE 
CURS DE GÒSPEL
Dimecres, 19 de juny, a les 20 h
L’alumnat del taller de gòspel ens 
mostra el seu treball durant els 
tres trimestres d’aquesta tempo-
rada en aquest divertit concert 
de fi de curs. 
A càrrec dels alumnes del taller de 
gòspel del centre, sota la direcció 
tècnica d’Anna Ruggiero.  
Activitat programada en el marc 
de la Festa Major de Sant Gervasi. 

MÚSICA                                                                       ENTRADA LLIURE
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Dijous, 4 d’abril, a les 20 h
Cor Albada, Cor Signum, Coral Co-
razonista i Coral Mossèn Lluis Vidal.

Divendres, 5 d’abril, a les 20 h
Cor En Clau Vocal, Cor Aula 
Alumni, Cor I Dilettanti i Coral 
Bonanova.

Dijous, 11 d’abril, a les 20 h
Coral Jesús Maria, Cor l’Elèctric, 
Coral Balmes i Cor l’Antàrtida.

Divendres, 12 d’abril, a les 20 h
Coral Centre Asturiano, Cor 
Harmonia, Cor Jove de l’Orfeó 
Sarrianenc i Coral Collserola.

Dijous, 25 d’abril, a les 20 h
Coral Capella Francesa, Coral 
Gent Gran Vil·la Florida, Orfeó 
Sarrianenc i Coral Maria Ward.

Cors infantils
Divendres, 26 d’abril, a les 19 h 
Coral C.E. Montseny i Coral 
Infantil de Can Ponsic.

CONCERT DE PRIMAVERA

CONCERT PER A VIOLÍ, DE W. A. MOZART
Dijous, 16 de maig, a les 20 h
Com ja és habitual, com a cloenda del cicle Primavera Coral, l’Orquestra de 
Cambra Catalana ens presenta el seu concert de primavera. Enguany gaudi-
rem del Concert per a violí número 3 en sol major de Mozart i també podrem 
escoltar la seva Simfonia número 29 en la major. A més, acompanyant aquest 
concert, comptarem amb l’estrena d’Analogies del mar de Jordi Rossinyol. 
A càrrec del director Joan Pàmies, l’Orquestra de Cambra Catalana i un 
solista per determinar. 

JAZZ AL JARDÍ                                            ENTRADA LLIURE

THE MELLOW SOUND
Divendres, 24 de maig, a les 
20.30 h
The Mellow Sound neix a Barce-
lona l’any 2012 format per quatre 
músics de procedència molt di-
ferent i fruit d’un interès comú pel 
jazz i la música moderna. El jove 
quartet enfoca el jazz des d’una 
perspectiva fresca, amb temes 
propis, majoritàriament, però 
amb una forta base del jazz més 
clàssic fugint dels estàndards 
típics i dels clixés més evidents. 
El resultat és un treball subtil, 
agradable i atraient.
Antonio Navarro, veu; Aida Ten, 
piano; Valentín Rodríguez, con-
trabaix, i Denis Suárez, bateria. 

*Aquest concert, organitzat pel 
Centre Cívic Pere Pruna, es farà 
als jardins de la Biblioteca Clarà 
en el marc de la Festa Major de 
les Tres Torres.

SARA COLL DUET
Dijous, 6 de juny, a les 20 h
Duet musical format per la cantant 
Sara Coll i el pianista Albert Plade-
llorens que us transportarà per di-

PRIMAVERA CORAL                                 ENTRADA LLIURE

La 15a edició de la Primavera Coral ret homenatge a la compositora i peda-
goga catalana Narcisa Freixas i Cruells (Sabadell, 1859 - Barcelona, 1926). 
És coneguda pels seus reculls de cançons infantils, cançons catalanes, sar-
danes i peces per a piano. També fou una personalitat important en la di-
vulgació de la música popular i el 1908 va fundar l’escola de música Cultura 
Musical Popular, on s’ensenyava solfeig, vocalització i danses populars. És 
per aquest motiu que el cant comú de la Primavera Coral 2019 que s’inter-
pretarà cada dia com a cloenda dels concerts serà ‘L’Ametller’. 
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ferents èpoques i estils a través de 
versions amb arranjaments propis 
i únics, l’art de la improvisació i la 
fusió de les veus amb les tecles.
Sara Coll, veu, i Albert Pladello-
rens, piano.

SCARAMOUCHE
Dijous, 20 de juny, a les 20 h
Què hauria pensat Django Rein-
hardt si hagués sabut que algú 
posaria lletra a algunes de les 
seves melodies al segle XXI? És 
possible encara despullar algun 
tema de Django per reconstru-
ir-lo i fer-ne quelcom original 
però mantenint-ne l’essència? 
I, a més, haver-lo enriquit amb 
ritmes i discursos més moderns? 
Aquestes innovacions, entre 
d’altres, fan que Scaramouche 
continuï creixent per posar el seu 
granet de sorra per mantenir la 
flama del jazz Manouche, a esto-

nes tornant a les essències i, en 
altres, sacsejant-lo per transfor-
mar-lo en quelcom nou. 
Elisenda Julià, veu; Diego Mena, 
guitarra; Jacob Marcé, guitarra, i 
Jon Unanua, contrabaix.

SENIOR’S BAND
Dijous, 27 de juny, a les 19.30 h
Gaudirem de les cançons clàssi-
ques del jazz, el swing i el blues 
interpretades per aquesta big 
band sènior del Taller de Músics.
A càrrec de Senior’s Band. 

V CICLE DE DONES COMPOSITORES      ENTRADA LLIURE

Continuem participant en aquesta cinquena edició del Cicle de Dones 
Compositores organitzat per l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç 
de Sarrià, amb la col·laboració del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.   

                       
PAULINE I CLARA: VET-
LLADA AMB PAULINE 
GARCIA-VIARDOT (1821-
1910)  I CLARA WIECK-
SCHUMANN (1819-1896)
Divendres, 30 de maig, a les 20 h
Concert
Aquest concert és una aproxima-
ció musical i contextual al llegat 

compositiu de Pauline Viardot i 
Clara Schumann. Inspirant-se en 
les soirées musicals del s. XIX, la 
soprano Marta Bonet i la pianista 
Imma Trepat han dissenyat un 
espectacle amb diàlegs i explica-
cions per viure les cançons de Vi-
ardot i Schumann tal com van ser 
concebudes, en un clima càlid. 
Pauline i Clara es van conèixer 
a Leipzig l’any 1938, i van oferir 
algun concert conjuntament. 

CONTA’M UNA ÒPERA                               ENTRADA LLIURE

Una vegada més et convidem a repassar la cartellera del Liceu amb les 
òperes que hi haurà aquesta temporada. Per saber-ne sempre una mica 
més i conèixer detalls que passen desapercebuts.

ELS PESCADORS DE 
PERLES, DE GEORGES 
BIZET
Divendres, 3 de maig, a les 
18.30 h
Conferència  
Els pescadors de perles és 
una òpera en tres actes de Geor-
ges Bizet sobre un llibret fran-
cès d’Eugène Cormon i Mic-

hael Carré. Va ser estrenada el 
1863 al Théâtre-Lyrique de París 
i actualment és considerada 
la primera òpera important de 
Bizet. La història parteix d’un 
triangle amorós en el context 
d’un rerefons religiós, rellegit ara 
en un espectacle de modernitat 
indiscutible, però respectuós 
amb el subtext inherent a l’obra.
A càrrec de María José Anglès, 
de MUSICoLòGICS.
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II CICLE D’AGRICULTURA DE PROXIMITAT  
                  
En el marc del Dia Mundial del 
Medi Ambient els equipaments 
municipals de Districte de Sarrià-
Sant Gervasi organitzen un 
conjunt d’activitats relacionades 
amb l’agricultura de proximitat a 
la nostra ciutat. 

CULTIVANT LA CIUTAT: 
LA BIODIVERSITAT    
CULTIVADA
Divendres, 7 de juny, a les 10 h
Itinerari i taller
A l’hort de l’Associació d’Amics 
del Jardí Botànic coneixerem la 
importància de cultivar, reproduir, 

conservar i distribuir varietats 
vegetals que el món modern ha 
anat desplaçant, i ho farem a tra-
vés de la història de l’associació. 
Ens adonarem que es tracta d’un 
hort molt especial que funciona 
com a banc de llavors d’espècies 
hortícoles que han estat despla-
çades. Per acabar farem un taller 
de tria i conservació de llavors.
A càrrec de La Fàbrica del Sol 
amb el suport de l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic.

*Activitat gratuïta. Les places són 
limitades. Cal inscripció prèvia 
trucant al 93 418 65 37 o a través 
del web del centre. 

FESTIVAL ÒPERA EN RUTA                       ENTRADA LLIURE

Participem en aquesta vuitena edició del Festival 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 del 3 al 12 de maig. 

HOMENATGE A CARMEN 
BUSTAMANTE
Divendres, 3 de maig, a les 
20 h
Acte inaugural
Carmen Bustamante és una 
prestigiosa soprano de carrera 
internacional i actualment és 
professora del Conservatori del 
Liceu. Ha guanyat l’Orphée d’Or 
per la seva activitat discogràfica 
i el 1992 va rebre la Creu de Sant 
Jordi. Enguany és la padrina 
d’honor del Festival Òpera en 
ruta 2019, l’acte inaugural del 
qual el dediquem al seu home-
natge. 
Podrem entrevistar la soprano, 
repassarem la seva trajectòria 
artística i comentarem algu-
nes de les seves gravacions. 
Participaran en l’acte alguns dels 
seus alumnes que cantaran en 
viu algunes de les peces més 
representatives de la lírica.

LÍRICA I EMOCIÓ
Dijous, 9 de maig, a les 20 h
Concert
En aquest concert us oferim 
peces molt especials que mos-
tren històries i sentiments, un 

recorregut íntim i escollit d’àries 
antigues, àries d’òpera i roman-
ces de sarsuela. El cant líric, 
amb la forma de l’antiga poesia, 
va néixer destinat a expressar 
sentiments, afectes i emocions. 
La veu cantada, des de la lírica 
tradicional fins a la lírica culta, 
passa pels segles amb l’acompa-
nyament de la lira fins a l’acom-
panyament orquestral.
Anna Martínez, soprano; Patrik 
Tapiol, tenor, i Dolors Gil, piano.

LA DONA A L’ÒPERA
Divendres, 10 de maig, a les 19 h
Conferència
El paper de la dona en el món de 
l’òpera ha estat destacadíssim 
al llarg de tota la història. Hi han 
deixat la seva empremta grans 
intèrprets, autèntiques dives dels 
teatres, per a les quals no han 
faltat rols cabdals en la literatura 
operística. Aquestes artistes, 
moltes vegades avançades al 
seu temps, fins i tot han arribat a 
convertir-se en llegendes. Menys 
conegudes, però, són les dones 
que han escrit òperes i que, 
abans i ara, han aportat un nou 
punt de vista en aquest camp. 
Descobreix-les! 
A càrrec de la María José Anglès 
de MUSICoLòGICS.



INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS CULTURALS                                                                                                

A partir de l’1 d’abril, de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 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.

Informeu-vos-en al centre sobre la reducció dels imports dels cursos. 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS ITINERARIS                                                                                          

A partir del 8 d’abril i fins que quedin places, de dilluns a diven-
dres de 9.30 a 14  i de 16 a 21 h. 

Activitats gratuïtes. Les places són limitades.
Cal inscripció prèvia trucant al 93 418 65 37.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA                                                                                            

https://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic/

TALLERS CULTURALS
A partir de l’1 d’abril a les 9.30 h i fins que quedin places.

ITINERARIS
A partir del 8 d’abril a les 9.30 h i fins que quedin places.

Si les places en línia estiguessin exhaurides, cal consultar al centre cívic si 
queden places disponibles per inscriure-s’hi presencialment. 
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TALLERS CULTURALS

HUMANITATS

JAZZ, LA MÚSICA NEGRA 
QUE CANVIA EL MÓN
Dimecres, de 19.30 a 21h        
8 maig > 26 juny (7 sessions)
Preu: 52,22€
Raça i esclavatge, harmonia i 
swing, heroïna i alcohol, alegria i 
tristesa, art i improvisació. Això i 
molt més és el JAZZ. La música 
més influent i creativa dels segles 
XX i XXI que neix dels fills d’es-
claus negres dels Estat Units. En 
aquest curs aprendrem a gaudir 
d’aquesta música, a entendre 
la seva història i a conèixer 
anècdotes i vivències de músics 
extraordinaris.
A càrrec de Pau Fuster. 

CREATIVITAT

ESCRIU LES TEVES       
MEMÒRIES 
Dilluns, de 10 a 11.30 h            
29 abril > 17 juny (7 sessions)
Preu: 52,22 €
Vols escriure la teva autobiografia 
o vols escriure una novel·la que 
contingui aspectes de la teva ex-
periència viscuda? Aquest taller 
t’ofereix les claus per escriure 
la teva vida a la teva manera, 
com a autobiografia o com a 
novel·la. L’objectiu principal va 
dirigit a augmentar la qualitat de 
les creacions textuals particu-
lars, així com seduir i implicar el 
lector en cadascuna de les noves 
composicions. 
A càrrec de Manu Valentin.

EXPRESSIÓ

COUNTRY
Nivell iniciació: dilluns,                                          
de 18 a 19 h                                       
Nivell mitjà: dilluns, de 19 a 20 h                                                     

Nivell avançat: dilluns,                             
de 20 a 21 h                                                          
29 abril > 17 juny (7 sessions)
Preu: 34,81€
Gaudeix dels balls en línia o 
country,  assolirem nous passos  
per tal d’avançar en noves core-
ografies i figures del ball en línia. 
Ballar country és una manera de 
gaudir de la música, fer exercici i 
afavorir la memòria. Adequat per 
a tot tipus de persones i edats.
A càrrec de Montserrat Carreras.

TALLER DE CANT I GÒSPEL
Dimecres, de 18 a 19.30 h          
8 maig > 19 juny (7 sessions)
Preu: 52,22 €
Tot treballant d’una manera 
lúdica i activa ens introduirem 
en el 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 pro-
funditat i harmonia coral.
A càrrec d’Anna Ruggiero.

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

IOGUILATES
Dimarts, de 19.30 a 21 h            
30 abril > 18 juny (8 sessions)
Preu: 59,68 €
Combinant ioga i Pilates enforti-
rem, flexibilitzarem i tonificarem 
tota la musculatura corporal. 
Alinearem les articulacions i 
aprendrem a corregir els mals 
hàbits. També reforçarem i 
afinarem la zona abdominal amb 
exercicis relaxats i aprendrem a 
gaudir amb cada moviment.
A càrrec de Janine Machado.

MINDFULNESS 
Dimecres, de 16.15 a 17.45 h  
8 maig > 19 juny (7 sessions)
Preu: 52,22 €
Aquest taller està orientat a 
aconseguir l’atenció plena, re-
duir l’estrès i gestionar millor les 
situacions conflictives de l’àmbit 
personal i professional. Emfatit-
zarem en la capacitat d’actuar 
sense reaccionar com a resultat 
de l’aprenentatge d’escoltar-nos 
i respondre de manera positiva i 
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eficaç. Es basa en la pau interior 
per portar una vida significativa, 
trobar el nostre lloc i poder millo-
rar com a persones.
A càrrec de Janine Machado.

IOGA 
Dimarts, de 10 a 11.30 h               
30 abril > 18 juny (8 sessions) 
Preu: 59,68 €
Mitjançant la pràctica de 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 relaxar-nos i a 
carregar el cos d’energia.
A càrrec de Salomé Camp.

IOGA I RELAXACIÓ 
Dijous, de 10 a 11 h                      
2 maig > 20 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             
8 maig > 19 juny (7 sessions)
Preu: 52,22 €
En aquest taller coneixerem com 
funciona la memòria i desenvo-
luparem estratègies per recordar 
millor els aspectes del dia a dia.
A càrrec de Marta Febrer.
 
RECURSOS

BRIDGE PRÀCTIC 
Nivell mitjà: dimarts,                             
de 16 a 17.30 h                                             
Nivell avançat: dimarts,                     
de 17.30 a 19 h                                                
30 abril > 18 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 de les persones partici-
pants. 
A càrrec de Ramon Gómez.

ITINERARIS

LES TRES TORRES
Dissabte, 25 de maig, a les 17 h
Les Tres Torres és un barri menut, 
residencial i poc conegut per 
a molts barcelonins. En aquest 
itinerari farem saber de la seva 
història visitant llocs representa-
tius i, per alguns, desconeguts. 
Barri residencial, d’inspiració per 
a artistes, poble d’estiueig i lloc 
de pas per als passatgers del 
Tren de Sarrià, un tren que no 
descuida l’arribada d’estiuejants 
i també del clergat, però aquests 
últims per finalitats ben diferents 
i en altres mitjans de transport. 
Causes, motius i conseqüències 
de la seva arribada les descobri-
rem a la Casa d’Espiritualitat de 
Sant Felip Neri que continua a 
peu dret i sense criar teranyines 
en la recerca de nous camins 
d’espiritualitat.
A càrrec de Sònia Tres.
Activitat programada en el marc 
de la Festa Major de Tres Torres. 

CULTIVANT LA CIUTAT: 
LA BIODIVERSITAT    
CULTIVADA
Divendres, 7 de juny, a les 10 h
Itinerari i taller
En el marc del Dia Mundial del 
Medi Ambient, hem organitzat 
una sortida a l’hort de l’Associ-
ació d’Amics del Jardí Botànic 



TALLERS CULTURALS

de Barcelona. Coneixerem la 
importància de cultivar, reproduir, 
conservar i distribuir varietats 
vegetals que el món modern ha 
anat desplaçant, i ho farem a tra-
vés de la història de l’associació. 
Ens adonarem que es tracta d’un 
hort molt especial que funciona 
com a banc de llavors d’espècies 
hortícoles que han estat despla-
çades. Per acabar farem un taller 
de tria i conservació de llavors.
A càrrec de La Fàbrica del Sol 
amb el suport de l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic.

RUTA LITERÀRIA: DAU 
AL BROSSA
Dissabte, 15 de juny, a les 10 h 
La ruta que us presentem a 
continuació és una proposta per 
poder resseguir la petjada del 
poeta Joan Brossa a Barcelona, 
concretament a Sant Gervasi i en 
alguns punts de l’Eixample. Du-

rant el recorregut es podran veure 
alguns dels poemes corporis i 
visuals més amagats de l’artista, 
alhora que es coneixeran els llocs 
on va viure i treballar. Tot això, 
anirà acompanyat de la lectura de 
poemes o proses en què l’escrip-
tor parla d’aquests indrets i amb 
el suport d’algunes imatges. 
A càrrec de la Fundació Joan 
Brossa.
Activitat programada en el marc 
de la Festa Major de Sant Gervasi.

 
  

*Activitats gratuïtes. Les places 
són limitades. Cal inscripció 
prèvia trucant al 93 418 65 37 o a 
través del web del centre.

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 lliure-
ment 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 29 d’abril
Activitat gratuïta, places limitades,  heu de reservar la plaça a partir de 
l’1 d’abril al mateix centre o trucant per telèfon.

CESSIÓ D’ESPAIS                                                                                                                                         

El Centre Cívic Pere Pruna posa a disposició d’empreses, grups i enti-
tats, espais per organitzar reunions, conferències, jornades...
Es poden 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

MAIG

3 ABR 19.30 h Inauguració exposició “Joc”

4 ABR 20 h Primavera Coral

5 ABR 20 h Primavera Coral

6 ABR 10h Ruta musical. La Barcelona Wagneriana

11 ABR 20 h Primavera Coral

12 ABR 20 h Primavera Coral

18 ABR 19 h Cant per a tothom. Concert de guitarres

25 ABR 20 h Primavera Coral

26 ABR 19 h Primavera Coral. Cors infantils

2 MAI 19 h Inauguració exposició. “Mirades urbanes”

3 MAI 18.30 h Conta’m una òpera. Els pescadors de perles

3 MAI 20 h Òpera en ruta. Homenatge a Carmen Bustamante

9 MAI 20 h Òpera en ruta. Concert Lírica i emoció

10 MAI 19 h Òpera en ruta. Conferència ‘La Dona a l’òpera’

16 MAI 20 h Concert de primavera. Orquestra de Cambra Catalana

17 MAI 19 h Cant per a tothom. Alumnes de l’Acadèmia Marshall

23 MAI 19 h Acció d’art. Ciutat de parella

23 MAI 20 h Inauguració Exposició. “La mar de peixos”

24 MAI 20.30 h Jazz al jardí. The Mellow Sound

25 MAI 17 h Itinerari. Les tres torres

31 MAI 20 h Cicle de Dones Compositores

JUNY

6 JUN 20 h Jazz al jardí. Sara Coll Duet

7 JUN 10 h
Cicle Agricultura de Proximitat. Itinerari Cultivant la 
ciutat: la biodiversitat cultivada

7 JUN 17.30 h Concert jove. Escola Musicart Sarrià

13 JUN 19.30 h
Inauguració Exposició. Finalistes Primer Premi de 
pintura Tat Vilà

14 JUN 19 h Concert jove. Escola de Música Sant Gervasi

15 JUN 10 h Ruta literària. Dau al Brossa

19 JUN 20 h Cant per a tothom. Concert fi de curs de Gòspel

20 JUN 20 h Jazz al jardí. Scaramouche

21 JUN 18 h Concert jove. Escola Pia Sarrià – Conservatori Liceu

27 JUN 19.30 h Jazz al Jardí. Senior’s Band

28 JUN 19 h Concert jove. Escola de música Joana Pons



MAPA

Ganduxer, 130 · 08022 Barcelona
Tel. 93 418 65 37
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perepruna
ccperepruna@ccperepruna.cat 
facebook.com/ccperepruna
twitter.com/cc_PerePruna
instagram.com/centrecivicperepruna

De dilluns a divendres de 9.30 a 14 i de 16 a 21 h

ADREÇA

De conformitat amb el Reglament europeu de privacitat 679/2016 i la Llei orgànica, us informem que les vostres dades 
personals s’incorporaran al fitxer de dades de gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del qual és titular 
l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. 
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu delegat de protecció 
de dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. 
calaixdecultura@calaixdecultura.cat

HORARIS

CENTRE
CÍVIC 
PERE
PRUNA

H4 i 75

V11 i 70

https://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic/

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

V13


