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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, con-
ferències, debats i moltes altres 
activitats relacionades amb l’art.

PICTOFONIES, DA VINCI
Divendres, 11 d’octubre,          

a les 19.30 h
Conferència - concert
Aquesta activitat és una experi-
ència artística on el públic podrà 
gaudir d’una visió de Leonardo Da 
Vinci que no el deixarà indiferent. 
Una proposta d’espectacle que és 
un autèntic viatge en el temps.
A càrrec de Cori Mercadé (guió i 
conducció) i Cèlia Prats (mezzo-
soprano)

OBJECTIU BARCELONA. 
LA MIRADA DE GARETH 
LLOYD-EVANS
Del 5 al 27 de setembre          
Inauguració: dijous, 5 de            
setembre, a les 19.30 h.  
Fotografies
Una exposició que ens mostra 
l’evolució de la ciutat al llarg 
dels últims vint anys, vista per 
un estranger.  El fotògraf anglès 
Gareth Lloyd-Evans retrata la 
Barcelona quotidiana i ens sor-
prèn invariablement en copsar la 
perspectiva o el moment inespe-
rat, gairebé sempre amb un punt 
de realisme màgic, en la línia dels 
grans mestres de la fotografia 
urbana i costumista.
Amb el suport de l’entitat cultural 
sense ànim de lucre Catalans 
Universals i el patrocini de Legal 
Advice in Spain, S.L. i Domènech 
Advocats, SCP

COPY & PASTE
Del 3 al 31 d’octubre                     
Inauguració: dijous, 3 
d’octubre, a les 19 h. 

Tècnica mixta
En aquesta exposició l’artista 
Jordi Bosch reflexiona sobre el 
desenvolupament i l’expansió 
dels algoritmes en la societat 
actual fent servir la tècnica mixta 
que empra la superposició com a 
mètode narratiu.

EL PERSONAL ÉS POLÍTIC. 
ART VS. LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
Del 8 al 29 de novembre              
Inauguració: divendres,              
8 de novembre, a les 19 h
Escultura sonora de bronze, 
art tèxtil i videoart
La present exposició dona llum al 
que, fins ara, s’ha quedat sempre 
dins de casa. És un crit que 
demana auxili, és una manera de 
fer visible l’encobert, és una arma 
per lluitar, és clamor, és resistèn-
cia i resiliència. És sororitat.
A càrrec de Sara Berga i Anna 
Crespo

UN DIÀLEG ENTRE         
BASTIDORS
Del 5 al 27 de desembre            
Inauguració: dijous, 5 de         
desembre, a les 18 h
19a exposició de pintures de 
la gent gran del Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi
Recull de les produccions 
creades en els tallers de pintura 
dels casals de gent gran i centres 
cívics del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi per part dels alumnes. 
Enguany celebrem la 19a edició 
d’aquesta mostra.
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CONCERTS JOVES

JOVES INTÈRPRETS
Divendres, 29 de novembre, a 
les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
de Música de Sant Gervasi

CONCERT INAUGURACIÓ 
19a EXPOSICIÓ DE LA 
GENT GRAN
Dijous, 5 de desembre, a les 18 h
A càrrec del alumnes de l’EMM 
Can Ponsic

CONCERT DE SANTA 
LLÚCIA
Divendres, 13 de desembre, a                                                                                                        

les 19 h
A càrrec de l’orquestra del CEMB 

CONCERT DE NADAL
Dimecres, 18 de desembre, a 
les 18 h
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
de Música Joana Pons

CANT PER A TOTHOM

CONCERT DE NADAL
Dijous, 12 de desembre, a les 19 h
En aquesta ocasió els alumnes 
de l’Acadèmia Marshall ens 
oferiran un repertori nadalenc per 
celebrar l’arribada de les festes. 
A càrrec dels alumnes de l’Aca-
dèmia Marshall, sota la direcció 
tècnica de Montserrat Aparici

MÚSICA                                                                       ENTRADA LLIURE

DA VINCI, EL GENI HUMANISTA                               ENTRADA LLIURE

Fa 500 anys que Leonardo Da 
Vinci va morir i és per això que en 
aquest cicle ens intentarem apro-
par a la figura polifacètica d’aquest 
artista total del Renaixement, que 
va ser a la vegada pintor, anato-
mista, arquitecte, paleontòleg, 
artista, botànic, científic, escultor, 
escriptor, filòsof, enginyer, inven-
tor, músic, poeta i urbanista. 

Activitats a la Biblioteca Clarà:

EXPOSICIÓ DE LLIBRES 
SOBRE LEONARDO DA 
VINCI

De l’11 al 29 d’octubre

LEONARDO DA VINCI, 
MENT PRIVILEGIADA, 
ARTISTA COMPLET
Dimarts, 29 d’octubre, a les 19 h
Conferència
Observem 500 anys després, les 
obres més variades de Leonardo 
da Vinci per conèixer-les i fami-
liaritzar-nos amb els materials 
que utilitzava per a les seves 
investigacions i creacions. 
A càrrec de Mariona Millà, pintora

CONCERT DE NADAL AMB L’OCC                           ENTRADA LLIURE

Divendres, 20 de desembre, a 
les 20 h
Us convidem al nostre, ja tradi-
cional, concert de Nadal amb 
l’Orquestra de Cambra Catalana. 
Disposarem de més informació al 
nostre web dos mesos abans del 
concert.
A càrrec del director Joan Pàmi-
es, l’Orquestra de Cambra Cata-
lana i un solista per determinar.

Concert organitzat pel districte 
de Sarrià - Sant Gervasi



ACTIVITATS CULTURALS

ENTORN DE LA GUITARRA                      ENTRADA LLIURE

Dos concerts on posarem en valor la guitarra i mitjançant aquest instru-
ment anirem aprofundint en els seus ritmes i en totes les seves possibilitats 
i combinacions. 

DUO DE GUITARRES
Divendres, 18 d’octubre, a les 
20 h
Concert
Us convidem a envoltar-vos de 
les sensacions, emocions i sono-
ritat d’aquest duo de guitarres, 
que ens ofereix un programa 
amb obres evocadores de la tar-
dor i la pluja com ‘Waterdoplets’ 
de Sibelius i ‘La gota de lluvia’ de 
Ferran Sors, entre d’altres.
A càrrec d’Inmaculada Balsells i 
Raúl Sandin

LLAÜT RENAIXENTISTA I 
GUITARRA BARROCA 
Dijous, 21 de novembre, a les 
19.30 h

Concert
Un viatge de la mà del Pedro Al-
càcer Doria que va des de la Itàlia 
del Renaixent al Mèxic del Barroc. 
Dos continents, dues èpoques, 
dos instruments singulars que 
ens faran viatjar en el temps de la 
manera més original.
A càrrec de Pedro Alcàcer Doria

MÚSICA DE CAMBRA                               ENTRADA LLIURE

Del 7 al 30 de novembre
Coneixerem exactament què es considera música de cambra, la podrem 
sentir en dos concerts, l’aproparem a tota la família amb un espectacle i 
finalment farem una ruta pel centre de la ciutat on la música de cambra n’és 
la protagonista.

LA PETITA SERENATA 
NOCTURNA
Dijous, 7 de novembre, a les 18 h
Espectacle familiar
La petita serenata nocturna és 
un espectacle per a petits i grans 
per a descobrir l’apassionant re-
pertori d’una música pensada per 
a ser interpretada en salons de 
l’aristocràcia o petites sales de 
concerts de fa molts i molts anys. 
Amb l’oboè, la flauta travessera, 
el piano i la veu farem un recor-
regut per les més belles obres de 
compositors com W. A. Mozart, 
A. Corelli, o R. Schumann.
A càrrec de Barcelona Clàssic 

Concert: Laia Camps (flauta tra-
vessera i piano) i Joan Martínez 
Colás (oboè i piano).

QUÈ ÉS LA MÚSICA DE 
CAMBRA?
Dijous, 14 de novembre, a les 
19 h
Conferència i audició comentada
Seguint la programació del 
cicle de cambra, us proposem 
una sessió per a aprofundir en 
els aspectes més importants 
d’aquest gènere. Descobrirem 
el gran repertori per aquestes 
formacions al llarg de la història i 
farem la prèvia als dos concerts 

Activitats al CC Pere Pruna:

PICTOFONIES, DA VINCI
Divendres, 11 d’octubre, a les 
19.30 h
Acció d’art

Aquesta activitat és una experiència 
artística on el públic podrà gaudir 
d’una visió de Leonardo Da Vinci que 
no el deixarà indiferent. Una proposta 
d’espectacle que és un autèntic 
viatge en el temps.
A càrrec de Cori Mercadé (guió i con-
ducció) i Cèlia Prats (mezzosoprano)
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del cicle. Una bona oportunitat 
per endinsar-se en la música de 
cambra. 
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

MÚSICA MEDIEVAL 
I RENAIXENTISTA.                   
DUO SERAPHIM
Divendres, 15 de novembre, a 
les 20 h
Concert
Un passeig per la música de les 
corts de l’edat mitjana i el Renai-
xement amb llaüt i flautes de bec. 
Amb música de John Dowland i 
Alfons X el Savi, entre d’altres...
A càrrec d’Eloi Fuguet (flautes de 
bec) i Joaquim Bogunyà (llaüt)

MUSICIS NATURA. 
QUARTET MOANA
Divendres, 22 de novembre, a 
les 20 h
Concert
La natura és el nexe d’unió del 
repertori d’aquest concert. Des 
de Haydn a Toldrà, un recorregut 
format íntegrament per obres 
originals per a quartet de corda. 
Un viatge des del segle XVII al XX 
amb el quartet de corda com a el 
protagonista.
A càrrec de Moana: Rubén 
Herrera (violí), Clara Manjón 
(violoncel), Carlota Novell (violí) i 
Anna Ribera (viola).

BARCELONA DE CAMBRA
Dissabte, 30 de novembre, a 
les 10 h
Ruta musical
Un recorregut pels espais de la 
ciutat on la música de cambra ha 
estat protagonista al llarg de la 
història. Ens mourem per l’espai 
però també pel temps per tal de 
descobrir la importància d’aquest 
gènere a Barcelona. 
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

CONTA’M UNA ÒPERA                              ENTRADA LLIURE

Repassem la cartellera del Liceu amb les òperes que hi haurà aquesta tem-
porada. Per saber-ne sempre una mica més i conèixer alguns detalls que 
passen desapercebuts.
A càrrec de María José Anglès, de MUSICoLòGICS.

TURANDOT,                      
DE GIACOMO PUCCINI
Dijous, 10 d’octubre, a les 19 h
Conferència  
Dramma lírico en tres actes i cinc 
quadres. Aquest última i pòstuma 
òpera de Puccini, amb llibret de 
G. Adami i R. Simoni, es va es-
trenar el 1926 al Teatro allà Scalla 
de Milà i el 1928 al Gran Teatre 
del Liceu a Barcelona. Veniu a 
descobrir els tres enigmes reve-
lats per un príncep sense nom: 
l’esperança, la sang i Turandot.

CAVALLERIA RUSTICANA 
/ PAGLIACCI
Dijous, 28 de novembre, a les 19 h
Conferència
En aquesta ocasió us parlarem de 
dues òperes, Cavalleria rustica-
na de Mascagni i Pagliacci de 
Leoncavallo, estrenades al 1890 
i 1892 respectivament. Són un 
gran exemple per mostrar les 
característiques de l’òpera verista 
i degut a la seva curta durada 
habitualment es representen en el 
mateix programa.
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TALLERS FAMILIARS DE NADAL                    

LLUM BLAVA
Dilluns, 23 de desembre, a les 
17.30 h
Taller familiars  
Apropeu-vos en família a una 
experiència molt interessant. 
Pintarem en la foscor només 
il•luminada amb llum blava i 
veurem com els colors fluores-
cents sorgeixen per mostrar 
dibuixos mooooolt nadalencs. Us 
hi esperem!
A càrrec de Koala Art for Kids

VITRALLS DE COLORS
Dilluns, 30 de desembre, a les 
17.30 h
Taller familiar
Com sabeu, el centre era una 
antiga església, i com a tal té els 
vitralls originals dissenyats per 
Pere Pruna. Us convidem a que 
en família feu els vostres propis 
dissenys, d’allò més originals, 
i proveu fer diferents formes, 
colors... i veure com queden amb 
la llum per després decorar casa 
vostra. Veniu a gaudir en família!
A càrrec de La Saleta de Creació

Activitats gratuïtes. Places limitades. Cal inscripció prèvia trucant 
al 93 418 65 37 o enviant correu electrònic a:
ccperepruna@ccperepruna.cat

CONFERÈNCIA                                                           ENTRADA LLIURE

CONEIX EL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA         
MUNICIPAL
Dilluns, 9 de setembre, a les 
17.30 h
Conferència

En aquesta xerrada s’explicarà 
com funciona el servei municipal 
de teleassistència, els diferents 
professionals i perfils que hi 
intervenen, el valor de la unitat 
mòbil i els diferents dispositius 
disponibles. 
A càrrec del servei de Telassis-
tència municipal



INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS CULTURALS                                                                                                

A partir del 2 de setembre, 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 2 de setembre i fins que quedin places, de dilluns a 
divendres 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 o en línia.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA                                                                                            

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

TALLERS CULTURALS
A partir del 2 de setembre a les 9.30 h i fins que quedin places.

ITINERARIS
A partir del 2 de setembre 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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HUMANITATS

HISTÒRIA DE BARCELONA 
A PEU DE CARRER 
Dimarts de 16 a 18 h                     
8 octubre > 19 novembre              
(7 sessions). Preu: 69,62 €
Aquest és un taller d’història local 
que farem in situ, on les coses 
van passar. La memòria de la 
ciutat se’ns revela a través de la 
veu de les seves pedres, carrers, 
monuments i places . Moltes 
d’aquestes petjades encara són 
visibles, d’altres només queden 
recollides en la literatura, el cos-
tum o la parla. Barcelona a Peu 
de Carrer te les ensenyarà totes.   
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN 

BEETHOVEN I LA              
MÚSICA DE CAMBRA
Dijous, d’11.30 a 13 h                   
3 octubre > 31 octubre                       
(5 sessions). Preu: 37,30 €
Aquesta temporada comencen les 
celebracions de l’Any Beethoven i 
dediquem uns monogràfics espe-
cials per descobrir la seva música.
Iniciem aquest recorregut parlant 
de la música de cambra. Cinc 
sessions per apropar-nos a un 
dels músics més importants 
del canvi de segle XVIII al XIX: 
Ludwig van Beethoven.
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

BROSSA, LES DIFERENTS 
CARES DE LA PIRÀMIDE
Dijous, d’11.30 a 13 h                    
7 novembre > 5 desembre                 
(5 sessions). Preu: 37,30 €
Cincs sessions on ens endinsarem 
en la vida i l’obra del poeta barce-
loní Joan Brossa, visitarem l’arxiu 
documental del poeta que es troba 
al MACBA, veurem l’exposició tem-
poral ‘La xarxa al bosc’ i farem dos 
tallers creatius: un que combinarà 
el registre escrit i el visual i l’altre 
de caràcter performàtic. Una opor-
tunitat única de conèixer la poesia 
brossiana en el marc del centenari 
del naixement del poeta!
A càrrec de la Fund. Joan Brossa

CREATIVITAT

ESCRIU LES TEVES        
MEMÒRIES
Dilluns, de 10 a 11.30 h               
7 octubre > 9 desembre           
(10 sessions). Preu: 74,60 €
Vols escriure la teva autobiogra-
fia o una novel•la que contingui 
aspectes de la teva experiència 
viscuda? Aquest taller t’ofereix 
les claus per escriure la teva vida 
a la teva manera, com a autobio-
grafia o com a novel•la. L’objectiu 
principal va dirigit a augmentar la 
qualitat de les creacions textuals 
particulars, 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                       
7 octubre > 9 desembre            
(10 sessions). Preu: 49,73€
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                   
2 octubre > 4 desembre                   
(10 sessions). Preu: 74,60 €
Tot treballant d’una manera 
lúdica i activa ens introduirem 
en el món del cant en general 
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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                  
1 octubre > 3 desembre               
(10 sessions). Preu: 74,60 €
Combinant ioga i Pilates enforti-
rem, flexibilitzarem i tonificarem 
tota la musculatura corporal. Ali-
nearem les articulacions i apren-
drem 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                                           
2 octubre > 4 desembre                            
(10 sessions). Preu: 74,60 €
Aquest taller està orientat a 
aconseguir l’atenció plena, 
reduir 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 
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                   
1 octubre > 3 desembre                      
(10 sessions). Preu: 74,60 €
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                       
3 octubre > 5 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 a 13 h               
2 octubre > 4 desembre             
(10 sessions). Preu: 74,60 €
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 iniciació:                                
dimarts, de 16 a 17.30 h                                              
Nivell avançat:                                     
dimarts, de 17.30 a 19 h                        
1 octubre > 3 desembre                  
(10 sessions). Preu: 74,60 €
Joc educatiu que estimula la me-
mòria de manera pràctica i amena 
tot jugant des del primer dia, assi-
milant la teoria mitjançant la pràc-
tica del joc. El material és a càrrec 
de les persones participants. 
A càrrec de Ramon Gómez.

ITINERARIS

RUTA LITERÀRIA:        
BROSSA, DEL MACBA    
A LA SECA
Dissabte, 9 de novembre, a les 
10 h
Resseguirem la petjada del poeta 
a Barcelona, concretament a 
Ciutat Vella. Visitarem alguns 



TALLERS CULTURALS

poemes urbans i coneixerem els 
llocs més brossians de la ciutat. 
Una passejada per nou punts 
d’interès des del MACBA fins al 
teatre La Seca Espai Brossa per 
apropar-nos a l’esperit lúdic i 
màgic del poeta.
A càrrec de la Fundació Joan 
Brossa

RUTA MUSICAL: BARCE-
LONA DE CAMBRA
Dissabte, 30 novembre, a les 10 h
Un recorregut pels espais de la 
ciutat on la música de cambra ha 
estat protagonista al llarg de la 
història. Ens mourem per l’espai 
però també pel temps per tal de 
descobrir la importància d’aquest 
gènere a Barcelona. 
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

BOTIGUES                          
EMBLEMÀTIQUES
Dissabte, 14 de desembre, a 
les 10 h 
Les botigues exerceixen un paper 
molt important en la vida quotidi-
ana de Barcelona, on es produeix 
l’activitat més dinàmica de la 
ciutat. S’han d’adaptar als canvis 
dels gustos, als canvis tecnolò-
gics  i als canvis generacionals. 
Algunes botigues han aconseguit 
mantenir-se al llarg dels anys i 
per aquesta raó han esdevingut 
emblemàtiques, 
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

*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 30 de setembre
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal reservar la plaça a partir del 2 de 
setembre al 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

SETEMBRE

OCTUBRE

2 SET 9.30 h Inici inscripcions tallers tardor

5 SET 19.30 h Inauguració exposició “Objectiu Barcelona”

9 SET 17.30 h
Conferència ‘Coneix el servei de Teleassistència 
municipal’

3 OCT 19 h Inauguració exposició “Copy & Paste’ 

10 OCT 19 h Conta’m una òpera ‘Turandot’

11 OCT 19.30 h Pictofonies Da Vinci

18 OCT 20 h Entorn de la guitarra ‘Duo de guitarres’

NOVEMBRE

7 NOV 18 h Música de cambra ‘La petita serenata nocturna’

8 NOV 19 h
Inauguració exposició ‘El personal és polític. Art vs. 
violència masclista’

9 NOV 10 h Ruta literària ‘Brossa. Del MACBA a La Seca’

14 NOV 19 h Música de cambra ‘Què és la música de cambra?’

15 NOV 20 h Música de cambra ‘Duo Seraphim’

21 NOV 19.30 h
Entorn de la guitarra ‘Llaüt renaixentista i guitarra 
barroca’

22 NOV 20 h Música de cambra ‘Quartet Moana’

28 NOV 19 h Conta’m una òpera ‘Cavalleria rusticana & Pagliacci’

29 NOV 19 h Concert jove. Escola de Música de Sant Gervasi

30 NOV 10 h Ruta musical ‘Barcelona de cambra’

DESEMBRE

5 DES 18 h Inauguració exposició ‘Un diàleg entre bastidors’

5 DES 18 h Concert jove EMM Can Ponsic

12 DES 19 h
Cant per a tothom ‘Concert Nadal alumnes Acadèmia 
Marshall’

13 DES 19 h Concert jove ‘Concert de Santa Llúcia’

14 DES 10 h Itinerari ‘Botigues emblemàtiques’

18 DES 18 h Concert jove Escola de Música Joana Pons

20 DES 20 h Concert de Nadal Orquestra de Cambra Catalana

23 DES 17.30 h Tallers familiars ‘Llum blava’

30 DES 17.30 h Tallers familiars ‘Vitralls’



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
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H4 i 75

V11 i 70

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

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

Districte de
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