
ACTIVITATS
I TALLERS
CULTURALS

Centre Cívic Pere Pruna

Setembre-desembre de 2020



TALLERS CULTURALS

ÍNDEX

pàg. 8
pàg. 8
pàg. 8
pàg. 9
pàg. 9

pàg. 10

SERVEIS

INSCRIPCIONS 
HUMANITATS
CREATIVITAT
EXPRESSIÓ 
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
RECURSOS

EXPOSICIONS
ACCIONS D’ART
MÚSICA
 CONCERTS JOVES
 CANT PER A TOTHOM
 DONES COMPOSITORES
 MÚSICA RELIGIOSA
 CONCERT NADAL OCC
 ENTORN DE LA GUITARRA
 MÚSICA DE CAMBRA
 CONTA’M UNA ÒPERA
ESPECTACLES I TALLERS FAMILIARS
ITINERARIS

                                                                                    

ACTIVITATS CULTURALS

pàg. 3
pàg. 3
pàg. 4
pàg. 4
pàg. 4
pàg. 4
pàg. 5
pàg. 5
pàg. 5
pàg. 6
pàg. 6
pàg. 7
pàg. 7

CALENDARI

CALENDARI

pàg. 11

SERVEIS pàg. 10



‘VIATGES DEL FRED A 
LA CALOR’
Del 10 de setembre al 2 d’oc-
tubre
Pintures acrílic sobre tela
Veurem la preocupació de l’auto-
ra pel pas del temps, representat 
de forma visceral i abstracte 
amb els colors, que formen uns 
mapes de viatges imaginaris. 
Visites guiades: dijous, 10 de 
setembre, a les 19 h, 19.30 h, 20 h 
i 20.30 h. 
A càrrec d’Arantxa Campos

‘CUERPOS DE LEWY’ 
Del 8 al 30 d’octubre
Cianotípia i instal·lació
La demència per Cossos de 
Lewy és una malaltia degenera-
tiva que provoca demència greu, 
alteracions conductuals i deso-
rientació. Les fotografies tridi-
mensionals realitzades amb la 
tècnica manual de cianotípia ens 
mostren aquestes desconnexi-
ons intermitents i es transformen 
amb el moviment per expressar 

les variacions cognitives que se 
succeeixen fins i tot dins d’un 
mateix dia.
Visites guiades: divendres, 9 
d’octubre, a les 19 h, 19.30 h, 20 
h i 20.30 h. 
Activitat complementària: 
divendres, 30 d’octubre, a les 
19 h, xerrada sobre els cossos 
de Lewy i les malalties neurolò-
giques.
A càrrec d’Alejandra Morales

‘PERSONA, PETIT          
MISTERI’
Del 5 al 27 de novembre
Pintura a l’oli i tècnica mixta
La paraula persona ve del grec i 
del llatí: màscara que feia servir 
un actor teatral. 
Ens mostrem realment com 
som?, o creem un personatge 
per mostrar-nos davant dels 
altres? És tasca de l’artista 
representar el personatge sense 
aquesta màscara? Potser sí. En 
aquesta exposició tindrem quatre 
visions diferents sobre aquest 
tema indissolublement lligat a la 
història de l’art.

Visites guiades: dijous, 5 de 
novembre, a les 19 h, 19.30 h, 20 
h i 20.30 h. 
A càrrec Palomo Miguelena, 
Chari Muñoz, Elvira del Rey i 
Maria Dolors Villadelprat

VIVÈNCIES COVID DE 
LA GENT GRAN DEL 
DISTRICTE
Del 3 al 24 de desembre
Imatges i escrits
Les persones grans que han 
passat molts dies confinats, ex-
pressen la seva experiència des 
de diferents mirades  
Inauguració: dijous, 3 de 
desembre, a les 18 h amb el 
concert a càrrec de Can Ponsic.

Per les visites guiades cal 
reservar plaça trucant al
934 186 537 o escrivint a 
ccperepruna@ccperepruna.cat
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EXPOSICIONS                                                                                                                          Entrada lliure
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ACCIONS D’ART                                                                                                  

CIUTAT DE PARELLA
Dijous, 12 de novembre,            
a les 19 h
Un taller-performance d’Enric 
Servera amb música en directe 
d’Eudaimonia Ensemble
Aquesta activitat és una experi-
ència artística on el públic podrà 
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.

Inauguració dels Tallers Oberts 
de Sarrià 2020.

Activitat gratuïta
Cal reservar entrada al web del centre https://ccperepruna.inscripcionscc.com/
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CONCERT INAUGURA-
CIÓ ‘VIVÈNCIES COVID 
DE LA GENT GRAN DEL 
DISTRICTE’
Dijous, 2 de desembre,                
a les 18 h
A càrrec dels alumnes de Can 
Ponsic

JOVES INTÈRPRETS
Divendres, 11 de desembre,      
a les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’escola 
de música Sant Gervasi

CONCERT DE NADAL 
Dimecres, 16 de desembre,        
a les 17.30 h
A càrrec dels alumnes de Musi-
cart Sarrià

CONCERT DE NADAL
Dijous, 17 de desembre,              
a les 18 h
A càrrec dels alumnes de l’escola 
Joana Pons

CONCERT DE NADAL
Dimecres, 23 de desembre,        
a les 19 h
A càrrec de l’orquestra de cam-
bra del CEMB

MÚSICA                                                                                                  

Activitats gratuïtes
Cal reservar entrada al web del centre https://ccperepruna.inscripcionscc.com/

CICLE DE CONCERTS JOVES                                                                                                  

Amb la col·laboració de les escoles de música del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

CANT PER A TOTHOM                                                                                                  

CONCERT DE NADAL
Dijous, 10 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. 

VI CICLE DE DONES COMPOSITORES                                                                                                  

EL LIED EN FEMENÍ
Divendres, 18 de setembre,       
a les 20 h

Des del s. XVI fins al s. XX un 
recorregut per les cançons i els 
lieder de diferents compositores.
A càrrec de M. Luz Martínez (so-
prano) i Manuel Ruiz (piano).

Continuem participant en aquesta sisena 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.     
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XI CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA DE SARRIÀ – SANT GERVASI                                                                                                  

TERESA, COL·LOQUI 
D’AMOR
Dijous, 1 d’octubre, a les 20 h
Lectura musical-performativa 
de poemes de Santa Teresa de 
Jesús, on el text i la música es 
relacionen i es comuniquen en 
un constant diàleg, o com diu 
Teresa en un dels seu poemes, 
en un col·loqui d’amor.
A càrrec d’Àngels Aymar (actriu) i 
Anna Mora (violoncel)

MÚSICA DE PASSIÓ
Divendres, 2 d’octubre,               
a les 20 h
Recull d’obres de diferents au-
tors pròpies del dies de Setmana 
Santa: Improperis, Stabat Mater, 
Miserere i motets.
A càrrec del cor de cambra 
Dyapason, Mercè Molero i Lluís 
Roselló (piano) i Teodor Roura 
(direcció)

ORATORI ÀNGEL DE TOBIES
Divendres, 16 d’octubre,            
a les 20 h
Aquesta obra de Carlota Baldrís 
és un cant a la vida i a la con-
servació del planeta, a patir de 
la veu d’un àngel que observa la 
Terra des del seu campanar. Una 
experiència transcendental, que 
va ser recomanada per la UNES-
CO pel seu missatge de pau.
A càrrec de Tànit Bono (solista), 
Quartet Vocal (Natàlia Casasús, 
soprano; Assumpta Cumí, con-
tralt; Carles Prat, tenor; Jordi Bol-
tà, baix), Jordi López (piano) i Pau 
Casanovas (creació audiovisual)

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 Sarrià Sant Gervasi. Concerts amb la música religiosa com a fil conductor.     

CONCERT DE NADAL AMB L’OCC                                                                                                  

Divendres, 18 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

ENTORN DE LA GUITARRA                                                                                                  

‘EMILI PUJOL (1886-1980)’
Del 23 d’octubre al 20 de 
novembre
Aquesta exposició està espe-
cialment pensada per mostrar 
les diferents etapes de la vida 
d’aquest guitarrista lleidatà. 
Les vitrines ens descobriran un 
material curiós a la vegada que 
ens explicaran el camí que va 
seguir Pujol per esdevenir un mú-
sic internacionalment reconegut i 
molt valorat. 

HOMENATGE A EMILI PUJOL
Divendres, 23 octubre, a les 19 h
Concert pedagògic
Un recorregut per la vida i la 
música d’Emili Pujol de la mà de 
la guitarrista Maria Ribera. D’una 
forma pedagògica i divertida 
el públic de totes les edats 
podrà descobrir qui fou aquest 
guitarrista internacionalment 
conegut. Tot plegat coincideix 
en el context dels 40 anys de la 
seva mort. 
A càrrec de Maria Ribera Gibal.

LA GUITARRA A BARCELONA
Dissabte, 7 novembre, a les 10 h
Itinerari
Catalunya va ser el bressol de 
la guitarra, i Barcelona com a 
capital reunia la principal activitat 
creadora i exportadora de guitar-
res. Farem una ruta especial per 
la ciutat: descobrirem històries 
guitarrístiques, passejarem per 
carrers i places on importants 
guitarristes i guitarrers varen 
viure i treballar... 

En aquesta edició del cicle homenatgem la figura d’Emili Pujol (1886-1980). Entre el mesos d’octubre i novem-
bre tindrem una exposició documental sobre el mestre, una conferència concert es parlarà de la seva obra i 
vida i escoltarem composicions seves i una visita  guiada on la guitarra a Barcelona serà la protagonista.    
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MÚSICA DE CAMBRA                                                                                                  

COM UN POM DE CLAVELLS
Divendres, 6 de novembre,         
a les 20 h
Concert
Ensamble Amoria conjuga i 
desdibuixa les fronteres entre 
la música popular i la música 
clàssica en un recorregut des 
del segle XVI fins als nostres 
dies. Escoltarem obres de Teresa 
Agnesi, Vincenzo Galilei, Carulli i 
és clar, de Beethoven. 
A càrrec de Ensamble Amoria 
(Teresa Rojas, mezzosoprano, 
Violeta Paulina Sánchez, violí, 
Laetitia Barbera, mandolina i 
Raúl Sandin, guitarra.)

L’ENCÍS MEDITERRANI
Divendres, 20 de novembre, a 
les 20 h
Concert
Un conjunt de càntirs, una flauta 
travessera o un clarinet, i una 
guitarra clàssica, evoquen un 
repertori d’arrels mediterrànies. 
Podrem escoltar obres de grans 
compositors com Baltasar 
Samper, Dusan Bogdanovic i 
Ernest Bloch, com també obres 
originals dels components del 
grup. Tota la música es carac-
teritza per l’inconfusible so càlid 
i irremeiablement lligat al nostre 
mar del singular conjunt instru-

mental, el qual adquireix el paper 
de fil conductor.
A càrrec de  Canticum Trio (Pepe 
Martínez, flauta travessera, Xavi 
López, clarinet i Jordi Sàbat, 
guitarra clàssica).

Coneixerem exactament què es considera música de cambra, la podrem sentir en dos concerts, un d’home-
natge a Beethoven, Teresa Agnesi i Dowland i l’altre d’inspiració més mediterrània.  

CONTA’M UNA ÒPERA                                                                                                  

CARMEN,                             
DE GEORGES BIZET
Dijous, 17 de setembre,                
a les 19 h
Òpera en quatre  actes, basada 
en la novel·la homònima de 
Prosper Mérimée. La seva 
estrena absoluta va ser el 1875 
a l’Opéra-Comique de París i 
a Barcelona el 1881 al Teatre 
Líric. Carmen ha esdevingut, des 
del darrer quart de segle XIX, una 
de les òperes més estimades 
pel públic d’arreu. El compositor 
francès va convertir la gitana ci-
garrera en un personatge immor-
tal per la seva llibertat indòmita, 
marcada per la fatalitat. 

DON GIOVANNI,                 
DE W.A. MOZART
Dijous, 8 d’octubre, a les 19 h
Òpera de Mozart amb llibert de 

Lorenzo Da Ponte, aquest potent 
drama combina una música cap-
tivadora amb un personatge cen-
tral seductor que fascina per la 
seva complexitat psicològica. Es-
cènicament, Christof Loy signa 
aquesta atractiva producció 
de l’Òpera de Frankfurt en 
què s’emfatitza l’interior dels 
personatges i on Don Giovanni 
inicia una cacera de 24 hores. 
Un antiheroi desesperat i solitari 
ara, incapaç de tenir èxit. La seva 
estrena absoluta va ser el 1787 al 
Teatre Nacional de Praga.

A càrrec de María José Anglès, 
de MUSICoLòGICS.

Repassem la cartellera del Liceu amb les òperes que hi haurà aquesta temporada. Per saber-ne sempre una 
mica més i conèixer-ne alguns detalls que passen desapercebuts.
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ESPECTACLES I TALLERS FAMILIARS                                                                                                  

ESCOLTA I CREA LA 
TEVA PRÒPIA SIMFONIA 
DE COLORS
Dimarts, 7 de setembre,               
a les 17.30 h
Taller familiar
Inspirats pel so de la música 
pintarem un mural gegant amb 
brotxes i rodets. Un cop acabem, 
descobrirem una sorpresa ama-
gada darrere de la nostra crea-
ció. Una experiència on l’art i la 
música es fusionen i deixen pas 
a l’expressió lliure i la creació.
A càrrec de Koala Art for Kids

PAPAGENO & PAPAGENA
Divendres, 13 de novembre, 
18 h
Espectacle familiar
Hi havia una vegada un príncep 
que es deia Tamino que acabava 
de salvar-se de ser devorat per 
una enorme serp mentre passe-
java pel bosc..... Què en sabeu 
d’aquesta història? És aquella 
que també surt una malvada 
reina, una princesa anomenada 
Pamina, una flauta màgica i els 
nostres protagonistes: Papageno 
i Papagena. Ells seran els en-
carregats d’explicar-nos aquest 
conte i de cantar-nos les melodi-
es més boniques d’aquesta gran 
òpera de W. A. Mozart: La Flauta 
Màgica. Ens hi acompanyeu?

TALLER DE MÀSCARES
En finalitzar l’espectacle tindrem 
un taller de construcció de màs-
cares de Papageno o Papagena. 
L’activitat consisteix a pintar, 
retallar, decorar la màscara amb 
purpurina, gomets i plomes. 
A càrrec de Barcelona Clàssic 
Concert

Activitats gratuïtes amb places limitades. Cal reservar plaça trucant al 934 186 537 o escrivint un correu a 
ccperepruna@ccperepruna.cat o al web del centre https://ccperepruna.inscripcionscc.com/

ITINERARIS                                                                                                  

DR. ANDREU VS. EUSEBI 
GÜELL, LA CIUTAT- 
JARDÍ QUE SÍ QUE VA 
TRIOMFAR
Dissabte, 31 d’octubre, a les 
10 h
Al tombant del segle XX Salvador 
Andreu va comprar els terrenys 
de la falda del Tibidabo per crear 
una urbanització de luxe alineada 
a banda i banda d’una elegant 
avinguda que es va anar omplint 
d’esplèndides residències priva-
des construïdes pels arquitectes 
modernistes més importants del 
moment. No gaire lluny d’allí Eu-

sebi Güell havia comprat la mun-
tanya pelada per construir una 
altra urbanització de luxe que va 
fracassar estrepitosament…
*Activitat inclosa a la Festa Major 
Sant Gervasi 2020
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

LA GUITARRA A             
BARCELONA
Dissabte, 7 de novembre, a 
les 10 h
Catalunya va ser el bressol de 
la guitarra, i Barcelona com a 
capital reunia la principal activitat 

creadora i exportadora de guitar-
res. Farem una ruta especial per 
la ciutat: descobrirem històries 
guitarrístiques, passejarem per 
carrers i places on importants 
guitarristes i guitarrers varen 
viure i treballar.

Activitats gratuïtes
Cal reservar entrada al web del centre https://ccperepruna.inscripcionscc.com/
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INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS CULTURALS                                                                                                

A partir de l’1 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 en el moment de la inscripció. Els suplements dels tallers, si en tenen, s’abo-
naran en el moment de fer la inscripció.

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

INSCRIPCIONS EN LÍNIA                                                                                            

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

TALLERS CULTURALS
A partir de l’1 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 inscriu-
re-s’hi presencialment. 

ADVERTÈNCIA COVID19                                                                                                

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no 
permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta 
circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es 
pugui realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i 
l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

HUMANITATS

BEETHOVEN I LES     
SIMFONIES
Dijous, d’11.30 a 13.30 h            
1 > 29 octubre (5 sessions)
Preu: 51,67 €
Us convidem que ens acom-
panyeu en aquest emocionant 
viatge per les nou simfonies de 
Beethoven. Des de la primera 
composició quan Beethoven te-
nia 30 anys fins a la novena sim-
fonia, una de les més conegudes 
pel seu quart moviment que 
inclou l’Oda a l’alegria, coneguda 

per ser l’himne d’Europa.
A càrrec de Maria José Anglès 
de MUSICoLòGICS

VISITEM LES                      
EXPOSICIONS
Dijous, de 16.30 a 18 h                 
1 octubre >  19 novembre        
(8 sessions) Preu: 62 €
Descobreix amb aquest taller 
els museus, galeries d’art i el 
patrimoni de la ciutat a través de 
visites comentades a les millors 
exposicions temporals o fixes 
i sessions a l’aula. Visitarem 
diferents estils i de diverses èpo-
ques. Barcelona té un vessant 

cultural infinit per enriquir-nos 
d’art. 
*Entrades a càrrec de les perso-
nes participants
A càrrec de Maria Vallverdú

CREATIVITAT

ESCRIU LES TEVES    
MEMÒRIES
Dilluns, de 10 a 12 h                  
28 setembre > 16 novembre  
(7 sessions) Preu: 72,33 €
Aquest taller t’ofereix les claus 
per escriure la teva vida a la 
teva manera, com a autobiogra-
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fia 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 o lectora en 
cadascuna de les noves compo-
sicions. 
A càrrec de Manu Valentin

EXPRESSIÓ

COUNTRY 
Nivell iniciació: dilluns,                     
de 17.30 a 18.30 h                                                                                                                                  
Nivell mitjà: dilluns, 
de 18.45 a 19.45 h                                                         
Nivell avançat: di-
lluns, de 20 a 21 h                                                 
28 setembre > 16 novembre  
(7 sessions) Preu: 36,17 €
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         
30 setembre > 18 novembre  
(8 sessions) Preu: 62 €
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 
profunditat i harmonia coral.
A càrrec d’Anna Ruggiero

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

IOGUILATES
Dimarts, de 19.30 a 21 h           
29 setembre > 17 novembre  
(8 sessions) Preu: 62 €
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 relaxants i aprendrem a 
gaudir amb cada moviment.
A càrrec de Janine Machado

MINDFULNESS 
Dimecres, de 16.15 a 17.45 h 
30 setembre > 18 novembre  
(8 sessions) Preu: 62 €
Taller orientat a aconseguir 
l’atenció plena, reduir l’estrès i 

gestionar millor les situacions 
conflictives de l’àmbit personal i 
professional. Emfatitzarem en la 
capacitat d’actuar sense reacci-
onar com a resultat de l’aprenen-
tatge 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 millorar com a 
persones.
A càrrec de Janine Machado

IOGA 
Dimarts, de 10 a 11.30 h         
29 setembre > 17 novembre  
(8 sessions) Preu: 62 €
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                      
1 octubre > 19 novembre          
(8 sessions) Preu: 41,33 €
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, de 12.15 a 13.30 h 
30 setembre > 18 novembre  
(8 sessions) Preu: 51,67 €
En aquest taller coneixerem com 
funciona la memòria i desenvolu-
parem estratègies per
recordar millor els aspectes del 
dia a dia.
A càrrec d’Isabel Cayuela

RECURSOS

ENGLISH & CULTURE
Dimarts, d’11.30 a 13 h               
29 setembre > 17 novembre      
(8 sessions) Preu: 62 €

Classes de conversa en anglès 
on 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 iniciació: dimarts,                            
de 16 a 17.30 h                                        
Nivell avançat: di-
marts, de 17.45 a 19.15 h                                            
29 setembre > 17 novembre     
(8 sessions) Preu: 62 €
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. 
*Per aquest taller és obligatori 
dur mascareta i guants
A càrrec de Ramon Gómez

TALLERS CULTURALS

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 lliurement qualsevol aspecte del llibre. Cada sessió anirà dirigida per Teresa 
Catasús, filòloga.
Dilluns de 16.30 a 17.30 h

CESSIÓ D’ESPAIS                                                                                                                                         

El Centre Cívic Pere Pruna posa a disposició d’empreses, grups i entitats, 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 facili-
tem l’entesa i la cooperació. També acollim assaigs i concerts de cors.

SERVEIS DEL CENTRE



CALENDARI 10 /11

SETEMBRE

8 SET 17.30 h Taller familiar – Escolta i crea la teva simfonia de colors

10 SET 19 h Visites guiades a l’exposició ‘Viatges del fred a la calor’

17 SET 19 h Conta’m un òpera Carmen

18 SET 20 h VI Cicle Dones Compositores – Concert ‘El lied en femení’

OCTUBRE

1 OCT 20 h XI Cicle de Música Religiosa – Concert ‘Teresa col·loqui d’amor’

2 OCT 20 h XI Cicle de Música Religiosa – Concert ‘Música de Passió’

8 OCT 19 h Conta’m una òpera Don Giovanni

9 OCT 19 h Visites guiades exposició ‘Cuerpos de Lewy’

16 OCT 20 h XI Cicle de Música Religiosa – 

23 OCT 19 h Entorn de la guitarra - Concert ‘Homenatge a Emili Pujol’

23 OCT 19 h Exposició documental Emili Pujol

30 OCT 19 h Conferència relacionada amb exposició ‘Cuerpos de Lewy’ 

31 OCT 10 h Itinerari - ‘Dr.Andreu vs. Eusebi Güell, la ciutat jardí que sí que va triomfar’

NOVEMBRE

5 NOV 19 h Visites guiades exposició ‘Persona, petit misteri’

6 NOV 20 h Cicle Música de Cambra - Concert

7 NOV 10 h Itinerari ‘Barcelona i la guitarra’

12 NOV 19 h Tallers Oberts – Acció d’art, ‘Ciutat de parella’

13 NOV 18 h Espectacle familiar – Papageno & Papagena

13 NOV 19 h Taller familiar – Construcció de màscares

20 NOV 20 h Cicle Música de cambra – Concert ‘L’encís del Mediterrani’

DESEMBRE

3 DES 18 h Concert jove EM Can Ponsic, inauguració exposició de la Gent Gran

10 DES 19 h Cant per a tothom – Audició de Nadal dels alumnes Acadèmia Marshall

11 DES 19 h Concert jove –  ‘Joves intèrprets’ EM Sant Gervasi

16 DES 17.30 h Concert jove – ‘Concert de Nadal’ Musicart Sarrià

17 DES 18 h Concert jove – ‘Concert de Nadal’ Escola Joana Pons

18 DES 20 h CONCERT DE NADAL Orquestra de Cambra Catalana

23 DES 19 h Concert jove – ‘Concert de Nadal’ orquestra cambra CEMB



Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

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
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