
ACTIVITATS
I TALLERS
CULTURALS

Centre Cívic Pere Pruna

Gener-març de 2020



TALLERS CULTURALS

ÍNDEX

pàg. 7

pàg. 8

pàg. 8

pàg. 8

pàg. 8

pàg. 9

pàg. 9

SERVEIS

INSCRIPCIONS 

HUMANITATS

CREATIVITAT

EXPRESSIÓ 

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

RECURSOS

ITINERARIS

EXPOSICIONS

MÚSICA

    CONCERTS JOVES

    CANT PER A TOTHOM

ENTORN DE LA GUITARRA

CREAD(ON)ES

XI CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA

BARCELONA OBERTURA 

CONTA’M UNA ÒPERA

ESPECTACLE FAMILIAR

ACTIVITATS CULTURALS

pàg. 3

pàg. 3

pàg. 3

pàg. 4

pàg. 4

pàg. 4

pàg. 5

pàg. 5

pàg. 6

pàg. 6

CALENDARI

CALENDARI

pàg. 11

SERVEIS pàg. 10



 2 / 3

EXPOSICIONS                                                            ENTRADA LLIURE

ACTIVITATS CULTURALS

PUNTS SUSPENSIUS...
Del 9 al 31 de gener                   
Inauguració: dijous, 9 de 
gener, a les 19 h  
Escultura, pintures tècnica 
mixta
En aquesta exposició tres artis-
tes amb estils diferents con-
flueixen per parlar de color, de 
llum, de silencis i de l’ocupació 
de l’espai. Tècniques diferents, 
temes diferents, però la força de 
l’art com a vincle que els uneix 
en aquests punts suspensius.
A càrrec de Jordi Costa, Jesús 
Cuenca i Mercè Pla

MIRADES
Del 6 al 28 de febrer                   
Inauguració: dijous, 6 de 
febrer, a les 19 h
Tècnica mixta 
La guanyadora del segon 
concurs de pintura Tat Vilà, 
organitzat per l’escola Traç, ens 
mostra les seves darreres obres. 
Una mirada oberta per captar els 
colors, les llums i les textures.
A càrrec de Josy Malagrida

EILEEN GRAY. L’EQUILIBRI 
ENTRE ALLÒ FUNCIONAL I 
ALLÒ ABSTRACTE
Del 5 al 27 de març                    
Inauguració: dijous, 5 de 
març, a les 19 h
Pintures a l’oli i dibuixos amb 
collage i grafit
Aquest  projecte es construeix 
a partir de la figura d’Eileen 
Gray (1878-1976)  arquitecta i 
dissenyadora i té com a objectiu 
reflectir l’àrid i fèrtil camí d’una 
dona en un món professional-
ment ocupat pels homes. La 
figura històrica d’Eileen Gray 
podria ser presa actualment com 
a metàfora de les diferències en-
cara existents, dins del paisatge 
contemporani de les arts visuals, 
entre homes i dones. 
A càrrec de Clara Vidal

MÚSICA                                                                       ENTRADA LLIURE

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

CONCERT DELS GUANYA-
DORS DEL IV CONCURS 
DE VIOLÍ DE BARCELONA
Dijous, 23 de gener, a les 20 h
A càrrec de l’Escola de Música 
Sant Gregori

LA FLAUTA TRAVESSERA
Dijous, 13 de febrer, a les 19 h

Concert de música de cambra 
amb flautes travesseres a càrrec 
dels alumnes del CEMB

JOVES INTÈRPRETS 
Dijous, 20 de febrer, a les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
de Música Sant Gervasi

CONCERT DE PROFES-
SORS I ALUMNES
Dijous, 27 de febrer, a les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’escola 
Ritme i So 
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Celebrem el Dia de la Dona 
Treballadora amb el Cread(on)es, 
un any més col·laborant amb la 
Biblioteca Clarà amb una progra-
mació conjunta on donem suport 
i visibilitat al procés creatiu de 
les dones.
Del 5 al 27 de març

Activitats a la Biblioteca Clarà:

CARAVAGGIO, ELS 
CARAVAGGISTI I                          
ARTEMISIA GENTILESCHI
Conferència
Parlarem de Artemisia Gentileschi 
una valenta i excel·lentíssima 
pintora del barroc italià.
A càrrec de Mariona Millà

Activitats al Centre Cívic Pere 
Pruna:

EILEEN GRAY. L’EQUILIBRI 
ENTRE ALLÒ FUNCIONAL I 
ALLÒ ABSTRACTE
Acció performativa
Dijous, 5 de març, a les 19.30 h
Dins l’acte d’inauguració de 
l’exposició sobre Elieen Gray, 
es farà una acció performativa 
relacionada amb la mirada de la 
pròpia dona sobre l’art i sobre 
altres dones artistes.
A càrrec de Laura Baringo i Clara 
Vidal

COR ACTEA CANTA ELLA
Concert
Divendres, 6 de març, a les 20 h
El cor de dones Actea home-
natja la figura d’Ella Fitzgerald, 
considerada com la cantant més 
important i influent de la història 

ENTORN DE LA GUITARRA                                       ENTRADA LLIURE

Amb aquest cicle posarem en va-
lor la guitarra i mitjançant aquest 
instrument anirem aprofundint en 
els seus ritmes i en totes les se-
ves possibilitats i combinacions. 

DIÀLEG ENTRE GRANS 
MESTRES

Divendres, 31 de gener, a les 20 h
En aquest concert el guitarrista 
Guillem Pérez-Quer ens proposa 
un programa on mitjançant les 
composicions per a guitarra s’es-
tableix un diàleg entre Aguado i 
Sor, Tàrrega i Albéniz. Una ‘con-
versa’ que no us podeu perdre!
A càrrec de Guillem Pérez-Quer

CANT PER A TOTHOM

CANÇONS D’HIVERN
Divendres, 24 de gener, a les 20 h
Cançons que parlen de fred, 
de nits brillants, amb repertori 
que comprèn música americana 
des de Coopland fins a Barber, 
música francesa amb Debussy i 
cançons nadalenques de diver-
sos països i èpoques.
A càrrec del cor l’Antàrtida, sota 
la direcció de Mariona Castelar

CONCERT DE MÚSICA 
MODERNA
Divendres, 21 de febrer, a les 20 h
Dues formacions corals joves 
ens ofereixen aquest concert 
compartit, amb temes de música 
moderna. Una vetllada d’allò 
més moguda que us convidarà a 
aixecar-vos de la butaca!
A càrrec de Grup Vocal Despis-
tats (direcció, Paula Forconi) i 
En Clau Vocal (direcció, Marc 
Arnela)

CREAD(ON)ES                                                            ENTRADA LLIURE
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XI CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA                                      
DE SARRIÀ – SANT GERVASI                  ENTRADA LLIURE

TERESA, COL·LOQUI 
D’AMOR
Dijous, 19 de març, a les 20 h
Lectura musical-performativa 
de poemes de Santa Teresa de 
Jesús, on el text i la música es 
relacionen i comuniquen en un 
constant diàleg, o com diu Tere-
sa en un dels seu poemes, en un 
col·loqui d’amor.
A càrrec d’Àngels Aymar (actriu) i 
Anna Mora (violoncel)

ORATORI ÀNGEL DE 
TOBIES
Divendres, 20 de març, a les 20 h

Interpretació de l’oratori Àngel 
de Tobies de Carlota Baldrís, un 
oratori que parla de l’amor, la 
mort, la pau, la vida...a partir de 
la veu d’un àngel que contempla 
el planeta des de dalt d’un cam-
panar. Una peça que evoluciona 
cada vegada que s’interpreta, 
una experiència transcendental.
A càrrec de Tànit Bono (mezzoso-
prano), Jordi López (piano) i Pau 
Casanovas (creació audiovisual)

COR I PIANO A QUATRE 
MANS
Divendres, 27 de març, a les 20 h
A càrrec del cor de cambra Dyapa-
son, Mercè Molero i Lluís Roselló 
(piano) i Teodor Roura (direcció)

del jazz. Actea aprofundeix en el 
repertori de Lady Ella amb una 
posada en escena i coreografies 
riques i desinhibides.
A càrrec d’Actea, Eric Varas 
(piano), Ariadna Peya (coreo-
grafia) i Carles-Josep Comalada 
(direcció)

LA DONA A LA POST-
GUERRA. BARCELONA I 
LA NOVEL·LA NADA DE 
CARME LAFORET
Ruta literària
Dissabte, 14 de març, a les 10 h

A càrrec de Carolina Chifoni
Per a aquesta activitat cal inscrip-
ció prèvia trucant al 93 418 65 37 
o a través del web del centre. 

MÚSICA EN CLAU DE 
DONA
Taller cultural
Dijous, d’11.30 a 13.30 h
Del 5 al 26 de març (4 sessions)
Preu: 41,33 €
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

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

BARCELONA OBERTURA                        ENTRADA LLIURE

Ens fem ressò de la segona edició del Barcelona Obertura Spring Festival 
acollint un dels concerts de música clàssica d’Obertura City+.
Més informació al nostre web a partir del gener 2020.
Dijous, 12 de març, a les 20 h
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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.

AIDA                               
DE GIUSEPPE VERDI 
Dijous, 16 de gener, a les 19 h
Amb Aida, un Verdi de 58 
anys demostrava la seva força 
gegantina i la seva saviesa 
musical i teatral en escriure una 
òpera sobre el triangle amorós 
que condueix Aida, Ammeris i 
Radamès a plasmar la passió, 
l’amor i l’odi fins a les últimes 
conseqüències. Què té d’egípcia 
aquesta obra? Acompanyeu-nos 
a descobrir tots els secrets d’una 
de les òperes més famoses de 
Giuseppe Verdi. 

LA CLEMENZA DE TITO     
D’AMADEUS MOZART
Dijous, 26 de març, a les 19 h
El 1791 Mozart va rebre l’encàrrec 
d’escriure una òpera amb motiu 
de la coronació de Leopold II 
com a rei de Bohèmia. Estrena-
da a Praga, La clemenza di Tito 
és un “drama serio per música” 
amb text a Itàlia. La història ens 
narra la passió amorosa i els odis 
entre Vitellia i Sesto, amb la figura 
central de l’emperador Tito com a 
vèrtex de la trama. Per tot plegat, 
Mozart es rendeix a les conven-
cions de l’òpera seriosa, però 
amb aires nous i amb voluntat 
regeneradora del gènere.

L’OMBRA DEL SILENCI
Divendres, 14 de febrer, a les 
18 h
Espectacle i taller familiar  
Un espectacle per descobrir la 
vida del gran L.V. Beethoven: la 
seva infantesa, l’època a Viena, 
els seus problemes de sordesa.... 
Amb fragments de la seva mú-
sica més cèlebre: la sonata clar 
de lluna, Para Elisa, la novena 
simfonia o fragments de la seva 
òpera Fidelio.
Un espectacle dramatitzat amb 
música en directe on en finalitzar 
hi haurà un taller d’arts plàsti-
ques on es farà un retrat de Beet-
hoven en format collage. Activitat 

a partir de 3 anys.
A càrrec de Laia Camps i Joan 
Martínez-Colàs de Barcelona 
Classic Concert

ESPECTACLE FAMILIAR                          ENTRADA LLIURE



INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS CULTURALS                                                                                                

A partir del 16 de desembre, 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 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 16 de desembre 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 16 de desembre a les 9.30 h i fins que quedin places.

ITINERARIS
A partir del 16 de desembre 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

MÚSICA EN CLAU DE 
DONA
Dijous, d’11.30 a 13.30 h             
5 març > 26 març (4 sessions)
Preu: 41,33 €
Us convidem a un curs mono-
gràfic sobre les dones i la música 
clàssica. Una mirada feminista 
a la història de la música i una 
reflexió sobre el paper i el rol que 
ocupen les dones en l’actualitat 
musical.
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

CREATIVITAT

ESCRIU LES TEVES    
MEMÒRIES
Dilluns, de 10 a 11.30 h                                                     
27 gener > 30 març                                           
(10 sessions)                                    
Preu: 77,50 €
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 a seduir i 
implicar el lector en cadascuna 
de les noves composicions. 
A càrrec de Manu Valentin

EXPRESSIÓ

FOTOGRAFIA AMB 
SMARTPHONE
Dijous de 16 a 17.30 h                                           
23 gener > 26 març                                    
(10 sessions)                                        
Preu: 77,50 €

Un taller per descobrir les 
possibilitats de la càmera del teu 
smartphone, traient-li el màxims 
profit amb els ajustos propis 
d’una càmera professional. En 
aquest taller es faran dues sorti-
des pràctiques.
A càrrec de Luis Giménez Rubio

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                                                    
20 gener > 23 març                                          
(10 sessions)                                  
Preu: 51,67€
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                       
22 gener > 25 març                               
(10 sessions)                                             
Preu: 77,50 €
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                                                        
21 gener > 24 març                       
(10 sessions)                                             
Preu: 77,50 €
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 
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exercicis relaxats i aprendrem a 
gaudir amb cada moviment.
A càrrec de Janine Machado

MINDFULNESS 
Dimecres, de 16.15 a 17.45 h                                                     
22 gener > 25 març                                           
(10 sessions)                                    
Preu: 77,50 €
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                                                      
21 gener > 24 març                          
(10 sessions)                                                
Preu: 77,50 €
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                                                  
23 gener > 26 març                              
(10 sessions)                                                 
Preu: 51,67 €
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                                                               
22 gener > 25 març                                 
(10 sessions)                                                
Preu: 77,50 €
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

ENGLISH & CULTURE
Dimarts, d’11.30 a 13 h                                                          
28 gener > 31 març                        
(10 sessions)                                                
Preu: 77,50 €
En aquestes classes de conversa 
en anglès parlarem de llibres, 
cinema, teatre i de qualsevol 
tema relacionat amb el món de 
la cultura.  Es requereix nivell 
Intermediate o Advanced. 
Les classes les impartirà una 
professora d’anglès nadiua.
A càrrec de Laura Lips English

BRIDGE PRÀCTIC 
Nivell mitjà: dimarts, de 16 
a 17.30 h. Nivell avançat: 
dimarts, de 17.30 a 19 h                                                                 
21 gener > 24 març                        
(10 sessions)                                               
Preu: 77,50 €
Joc educatiu que estimula la 
memòria de manera pràctica i 
amena tot jugant des del primer 
dia, assimilant la teoria mitjan-
çant la pràctica del joc. El mate-
rial és a càrrec de les persones 
participants. 
A càrrec de Ramon Gómez

ITINERARIS

VISITA EXPOSICIONS 
‘ÒPERA, PODER, PASSIÓ 
I POLÍTICA’
Dissabte, 18 de gener, a les 10 h
Aquesta exposició, que arriba 
del Victoria & Albert Museum 
comissariada amb la Royal 
Opera House de Londres, 
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suposa un viatge per vuit pre-
mières als principals teatres 
d’Europa per entendre el par-
ticular context històric de cada 
òpera i la seva relació amb la 
ciutat. Es tracta d’una experi-
ència que apel·la directament 
a l’emoció, amb fragments de 
diverses òperes que acompa-
nyen el visitant durant el seu 
recorregut per ciutats com 
Venècia, Londres, Viena, Milà, 
París, Dresden i Barcelona.
Aquesta exposició és al 
Caixafòrum, les entrades a la 
exposició van a càrrec dels 
participants. 
A càrrec de Maria Vallverdú

PER LA GRÀCIA DIVINA
Dissabte, 15 de febrer, a les 10 h
El convent de Nostra Senyora 
de Gràcia va donar nom a un 
territori extra murs, amb masies 
de conreu i institucions religi-
oses que, des del seu passat 
rural, menestral, industrial, obrer, 
revolucionari, hippy, hipster i 
cosmopolita segueix lluitant per 

mantenir la seva identitat.
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

RUTA LITERÀRIA: LA 
DONA A LA POSTGUER-
RA. BARCELONA I LA 
NOVEL·LA ‘NADA’ DE 
CARME LAFORET 
Dissabte, 14 de març, a les 10 h 
Redescobrirem la novel·la “Nada” 
de l’escriptora  Carme Laforet, 
Primer Premi Nadal (1945), que 
ens endinsa en la Barcelona 
de postguerra de la dècada 
dels  quaranta, amb espais tan 
emblemàtics com l’eixample,  la 
Universitat de Barcelona, la Cate-
dral, la Via Laietana, l’estació de 
França…. Amb la mirada melan-
giosa  d’una  jove escriptora que 
ens transporta a una època no 
tan llunyana.
A càrrec de Carolina Chifoni
  
*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 13 de gener
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal reservar la plaça a partir del 16 
de desembre 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. 
També acollim assaigs i concerts de cors.
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GENER

FEBRER

MARÇ

9 GENER 19 h Inauguració exposició ‘Punts suspensius...’

16 GENER 19 h Conta’m una òpera Aida de Verdi

18 GENER 10  h
Visita guiada exposició ‘Òpera, poder, passió o 
política’

23 GENER 20 h
Concert jove ‘Guanyadors concurs violins alumnes 
Escola Música Sant Gregori’

24 GENER 20 h Cant per a tothom ‘Cançons d’hivern’

31 GENER 20 h Entorn de la guitarra ‘Diàleg entre grans mestres’

6 FEBRER 19 h Inauguració exposició “Mirades’

13 FEBRER 19 h Concert jove ‘La flauta travessera’ alumnes CEMB

14 FEBRER 18 h Espectacle i taller familiar ‘L’ombra del silenci

15 FEBRER 10 h Itinerari ‘Per la Gràcia divina’

20 FEBRER 19 h Concert jove alumnes E.M. Sant Gervasi

21 FEBRER 20 h Cant per a tothom ‘Música moderna’

27 FEBRER 19 h Concert jove ‘Professors i alumnes Ritme i so’

5 MARÇ 19 h
Inauguració exposició ‘Eileen Gray. L’equilibri entre allò 
funcional i allò abstracte’

5 MARÇ 19.30 h Acció performativa 

6 MARÇ 20 h Cread(on)es Concert ‘Actea canta Ella’

12 MARÇ 20 h Concert Barcelona Obertura

14 MARÇ 10 h Cread(on)es- Ruta literària . Dones de postguerra...’

19 MARÇ 20 h XI Cicle de Música Religiosa

20 MARÇ 20  h XI Cicle de Música Religiosa

26 MARÇ 19 h Conta’m òpera La clemenza di Tito de Mozart

27 MARÇ 20 h XI Cicle de Música Religiosa



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
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H4 i 75

V11 i 70

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

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

V13


