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ESTEM PREPARATS
La voluntat del centre cívic és oferir les activitats de mane-
ra presencial. Tanmateix, si la situació sanitària ho requereix, 
passarem els tallers a format en línia.

T’ACOMPANYEM
T’acompanyarem i posarem al teu abast assessorament per 
seguir la formació des de casa. Consulta’ns, reserva dia i hora 
i vine amb el teu dispositiu (portàtil, tableta o smartphone), 
t’ajudem! 

NO ENS ATUREM
Es mantindrà el calendari previst tant de la programació cultu-
ral com de les activitats formatives/tallers, i si no podem fer-ho 
de manera presencial, adaptarem els continguts a un format 
en línia i no es cancel·laran les activitats.
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‘Dues generacions, 
i una mateixa finali-
tat: l’art’
Del 8 al 29 de gener
Pintures, gravats i joies
A l’Enric i l’Anna Masó els uneix 
la mateixa passió: CREAR. Ens 
transmeten emocions i senti-
ments mitjançant un únic ele-
ment, la matèria ponderada a un 
grau sublim d’expressió artística. 
La col·laboració d’ambdós va 
començar fa tres anys i aquesta 
conjunció immillorable ens obre 
la porta a la imaginació, i ens 
sedueixen al convertir en volums 
les matèries més senzilles.
Visites guiades: divendres 8 de 
gener, a les 19 h, 19.30 h, 20 h 
i 20.30 h
A càrrec d’Enric i Anna Masó

‘sinergies’
Del 4 al 26 de febrer
obra gràfica, gravat, aiguatinta, 
aiguafort i instal·lació musical.
Sinergies és la conseqüència 
de la combinació del treball de 
la Fran Bull i la Lourdes Figuera 
Vidal: dues planxes, una sola 

obra. És un projecte cooperatiu 
desenvolupat per dues dones 
gravadores, que davant la incòg-
nita d’un resultat desconegut, 
intenten jugar amb dues identi-
tats plàstiques força distants. En 
aquest context, l’artista Ferran 
Destemple ha elaborat una peça 
musical de 40 minuts, retallant i 
sobreposant sons, basada en la 
metodologia de treball emprada 
en aquest projecte.
Visites guiades: dijous 4 de 
febrer, a les 19 h, 19.30 h, 20 h 
i 20.30 h. 
A càrrec Fran Bull, Lourdes Fi-
guera Vidal i Ferran Destemple

‘Dones Bauhaus’
Del 4 al 26 de març
Dibuixos i pintures
Aquesta exposició és un home-
natge a Eileen Gray i a totes les 
dones Bauhaus. Comencem 
amb la història de l’arquitecta i 
dissenyadora i  l’obsessió que Le 
Corbusier va tenir amb la seva 
obra. Amb motiu del centenari de 
l’escola Bauhaus van sortir a  la 
llum molts noms de dones artis-
tes, dissenyadores, arquitectes, 
fotògrafes, teixidores, ceramis-
tes etc, que fins aleshores eren 
desconegudes. Molts dels seus 
dissenys els coneixíem, i eren 
atribuïts a homes “erròniament”. 
Dones com Eileen Gray, Ray Kai-
ser, Aino Marsio Aalto, Charlotte 
Perriand, Clara Porset, entre 
d’altres.
Visites guiades: dijous, 5 de 
novembre, a les 19 h, 19.30 h, 
20 h i 20.30 h.
A càrrec de Clara Vidal

Per assistir a les visites guiades 
cal reservar plaça trucant al tel.
934 186 537 o escrivint a:
ccperepruna@ccperepruna.cat

CANT PER A TOTHOM                                               

ÒPera i sarsuela
Divendres 19 de març, 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       
Montserrat Aparici 

MÚSICA                                                                       ENTRADA LLIURE
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Celebrem el Dia de la Dona Treballadora amb el Cread(on)es. Un any més, 
col·laborem amb la Biblioteca Clarà en una programació conjunta mitjan-
çant la qual donem suport i visibilitat al procés creatiu de les dones.

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

CREAD(ON)ES                                               

ENTORN DE LA GUITARRA                                               

concert Per a l’ànima
Divendres 22 de gener, a les 20 h
En aquest concert homenatgem 
a la gran guitarrista, professora i 
precursora d’aquest cicle musi-
cal: Inmaculada Balsells. Volem 
fer un repàs al seu valuós llegat 

humà i musical, i celebrar la seva 
vida. Podrem escoltar obres 
d’Emili Pujol, mestre d’Inmacu-
lada Balsells, Beethoven, Sors, 
Morera, Granados, Mompou, 
Schubert i Viardot.
A càrrec d’Inés Moraleda, mezzo-
soprano, i Raúl Sandín, guitarra.

MÚSICA DE CAMBRA                                               

com un Pom De           
claVells
concert    
Divendres 12 de febrer, a les 20 h
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, 
evidentment, de Beethoven. 
A càrrec d’Ensamble Amoria 
(Teresa Rojas, mezzosoprano, 
Violeta Paulina Sánchez, violí, 
Laetitia Barbera, mandolina i Raúl 
Sandin, guitarra.)

l’encís meDiterrani
concert                                         
Divendres 26 de febrer, a les 20 h
Un conjunt de càntirs, una flauta tra-
vessera o un clarinet, i una guitarra 
clàssica, evoquen un repertori d’ar-
rels mediterrànies. Podrem escoltar 
obres de grans compositors com 
Baltasar Samper, Dusan Bogdano-
vic i Ernest Bloch, com també obres 
originals dels components del grup. 
Tota la música es caracteritza per 
l’inconfusible so càlid i irremeiable-
ment lligat al nostre mar, del sin-
gular conjunt instrumental, 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 per música de cambra i n’es-
coltarem en dos concerts: un d’homenatge a Beethoven, Teresa Agnesi 
i Dowland, i un altre d’inspiració més mediterrània. 

Activitat gratuïta. Cal reservar entrada al web del centre:
https://ccperepruna.inscripcionscc.com/

Activitat gratuïta. Cal reservar entrada al web del centre:
https://ccperepruna.inscripcionscc.com/
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coneixes les Dones 
‘Bauhaus’?
acció d’art                                   
Dijous, 4 de març, a les 19 h
Amb motiu del centenari de l’es-
cola Bauhaus sortien a  la llum 
molts noms de dones artistes, 
dissenyadores, arquitectes, 
fotògrafes, teixidores, ceramis-
tes etc, que fins aleshores eren 
desconegudes pel gran públic. 
Molts dels seus dissenys els  co-
neixíem, i eren atribuïts a homes 
“erròniament”. En aquesta acció 
d’art voldríem que col·laboréssiu 
amb nosaltres. 
Quantes d’aquestes en coneixes? 
A càrrec de Clara Vidal

le Donne Di mozart
concert                                          
Divendres 5 de març, a les 20 h
En aquest concert farem un 
recorregut per les millors i més 
conegudes òperes del gran geni 
W.A. Mozart, en veu de les prota-

gonistes femenines. Coneixerem 
l’amor jove i desesperat de
Pamina a ‘La flauta màgica’, ens 
divertirem amb els consells de 
la desvergonyida Despina, la 
serventa de ‘Così fan tutte’, po-
drem caure rendits a la innocent 
seducció de Zerlina de ‘Don
Giovanni’, i molt més....
Un viatge a través de l’univers 
femení de Mozart a càrrec de 
Romina Krieger, soprano, Alicia 
Daufì, pianista i Maria Voronkova, 
actriu.

BarceloDona
Dissabte 6 de març, a les 10 h
Les dones sempre han estat 
presents encara que silenciades. 
BarceloDONA és una de les 
moltes rutes que es podrien fer a 
Barcelona on la dona en serà la 
protagonista. Hem triat un grup 
de dones que van protagonitzar 
petites-grans històries de la 
història  de Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BNC

Els contEs d’Hoffmann, 
De Jaques offenBach 
Dijous 14 de gener, a les 19 h
Aquesta obra, amb llibret de 
Jules Barbier i inacabada per 
la mort del compositor l’any 
1880, narra els infortunis del po-
eta Hoffmann, obsessionat a tri-
omfar en l’amor, a través de tres 
històries doloroses inspirades 
per dones: la freda nina Olimpia, 
la fràgil i innocent Antonia, i la 
cruel cortesana Giulietta. La seva 
estrena absoluta va ser el 1881 a 
l’Opéra-Comique de París.

OtellO,                          
De giusePPe VerDi
Dijous 25 de març, a les 19 h
Dramma lirico en quatre actes 
amb llibret d’Arrigo Boito i basat 
en el drama ‘Othello’ de W. Sha-
kespeare. Verdi va compondre 
una de les entrades més grans 
de la història de l’òpera amb 
les celebrades frases d’entrada 
de l’heroic Otello, seguit d’un 
pla perfecte ple de mentides i 
estratègies, que condueixen a 
la desintegració d’un Otello ob-
sessiu i gelós, així com a la 
mort de Desdèmona. L’estrena 
absoluta va ser el 1887 al Teatro 
alla Scala de Milà.

CONTA’M UNA ÒPERA                                         

Repassem la cartellera del Liceu amb les òperes que hi haurà aquesta 
temporada, per tal de saber-ne una mica més i conèixer-ne alguns 
detalls que no volem que ens passin desapercebuts.

A càrrec de María José Anglès, de MUSICoLòGICS.
Activitats gratuïtes. Cal reservar entrada al web del centre:
https://ccperepruna.inscripcionscc.com/
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PaPageno & PaPagena
espectacle familiar                    
Divendres 19 de febrer, a les 18 h
Hi havia una vegada un príncep 
que es deia Tamino que acabava 
de salvar-se de ser
devorat per una enorme serp 
mentre passejava pel bosc... Què 
en sabeu d’aquesta història?
És aquella en la qual també hi 
surt una reina malvada, una prin-
cesa anomenada Pamina, una
flauta màgica i els nostres pro-
tagonistes: Papageno i Papa-
gena. Ells seran els encarregats 

d’explicar-nos aquest conte i de 
cantar-nos les melodies més bo-
niques d’aquesta gran òpera de 
W. A. Mozart: La Flauta Màgica. 
Ens hi acompanyeu?

ESPECTACLES I TALLERS FAMILIARS                    ENTRADA LLIURE

ITINERARIS                                               

arquitectura que 
cura
Dissabte 13 de febrer, a les 10 h
Quan Domènech i Montaner va 
elaborar el projecte de construc-
ció de Sant Pau, imperaven a 
Europa els principis higienistes. 
Això es va fer palès tant en el càl-
cul de metres quadrats que havia 
de tenir cada pacient, com en la 
importància de la llum natural, 
la presència dels jardins o els 
materials emprats per mantenir la 
millor profilaxi. Arquitectura que 
cura, arquitectura que enamora. 
Sant Pau és avui el Recinte Mo-
dernista més gran del món.
*Aquesta activitat no inclou el 

preu d’entrada al recinte, que va 
a càrrec dels participants.
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

BarceloDona
Dissabte 6 de març, a les 10 h
Les dones sempre han estat 
presents encara que silenciades. 
BarceloDONA és una de les 
moltes rutes que es podrien fer a 
Barcelona on la dona en serà la 
protagonista. Hem triat un grup 
de dones que van protagonitzar 
petites-grans històries de la 
història  de Barcelona.
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BNC

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

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/



INFORMACIÓ IMPORTANT
La nostra prioritat és fer els tallers de manera presencial. Si la situació 
sanitària no ho permet, els adaptarem per a que es puguin portar a 
terme en format virtual. El canvi de format no permetrà cancel·lar la 
inscripció.

INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS CULTURALS                                                                                                

A partir del 14 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 al centre sobre la reducció dels imports dels cursos.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA                                                                                            

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

TALLERS CULTURALS
A partir del 14 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. 

Caldrà respectar totes les mesures contra la COVID19 (ús obligatori de 
la mascareta, distància de seguretat, respectar aforament i inscripció 
prèvia per a totes les activitats)

Preus 2021 pendents d’aprovació pel plenari municipal al moment d’edició 
d’aquest llibret.
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humanitats

grans comPositors: 
W.a. mozart
Dijous, d’11.30 a 13.30 h                                                   
28 gener > 4 febrer (2 sessions)
Preu: 20,67 €
Us convidem que ens acom-
panyeu en aquest emocionant 
viatge per la trepidant vida i obra 
de Wolfang Amadeus Mozart, de 
nen prodigi a geni universal. Un 
indispensable de la història de la 
música que no us podeu perdre.
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

grans comPositors: 
clara schumann
Dijous, d’11.30 a 13.30 h                
4 > 11 març (2 sessions)         
Preu: 20,67 €
Què coneixeu de Clara Schu-
mann? En aquest taller reivindi-
quem a la prolífica compositora 
i el paper actiu de la dona com a 
creadora, no només com a intèr-
pret i inspiració, en la història de 
la música. Ens acompanyeu?
A càrrec de Maria José Anglès de 
MUSICoLòGICS

Visitem les                       
exPosicions 
Dijous, de 16.30 a 18 h                                                         
28 gener > 11 març (7 sessions)
Preu: 54,24 €
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 dife-
rents estils i de diverses èpoques. 
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                    
25 gener > 8 març (7 sessions)
Preu: 72,33 €
Aquest taller t’ofereix les claus 
per escriure la teva vida a la 
teva manera, com a autobiogra-
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: dilluns,                                   
de 20 a 21 h                                                    
25 gener > 8 març (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
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taller De la Veu
Dijous, de 17 a 18.30 h                                                         
28 gener > 11 març (7 sessions)                                                  
Preu: 54,24 €
Treballarem cançons en grup com 
el pop o el rock i ens centrarem 
en l’atenció sobre els bloquejos 
del cos, tant emocionals com 
vocals, aplicant exercicis d’escal-
faments de veu, corporals i tècni-
ques de respiració i relaxació. No 
cal tenir coneixements previs.
A càrrec de Romina Krieger

salut i creixement 
Personal

ioguilates
Dimarts, de 19.45 a 21 h               
26 gener > 9 març (7 sessions)
Preu: 45,21 €
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 
27 gener > 10 març (7 sessions)
Preu: 54,24 €

Taller orientat a aconseguir l’aten-
ció plena, reduir l’estrès i gestionar 
millor les situacions conflictives 
de l’àmbit personal i professio-
nal. Emfatitzarem en la capacitat 
d’actuar sense reaccionar com a 
resultat de l’aprenentatge d’es-
coltar-nos i respondre de manera 
positiva i eficaç. Es basa en la pau 
interior per portar una vida signifi-
cativa, trobar el nostre lloc i poder 
millorar com a persones.
A càrrec de Janine Machado

ioga 
Dimarts, de 10 a 11.30 h               
26 gener > 9 març (7 sessions)
Preu: 54,24 €
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                                                
28 gener > 11 març (7 sessions)                                               
Preu: 36,17 €
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 12.45 h                                                        
27 gener > 10 març (7 sessions)
Preu: 45,21 €
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
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recursos

english & culture
Dimarts, d’11.30 a 13 h                 
26 gener > 9 març (7 sessions)
Preu: 54,24 €
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 16.15 a 17.45 h                                     
nivell avançat: dimarts,                
de 17.45 a 19.15 h                                            
26 gener > 9 març (7 sessions)
Preu: 54,24 €
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 Llorenç Suñol

SERVEIS DEL CENTRE

DEBATS D’ACTUALITAT                                                                           

La situació actual ens obre moltes incògnites i sovint ens genera inqui-
etud i incertesa. Amb aquests debats volem aportar una mica de llum 
tractant temes d’interès social, econòmic, sanitari, etc....
Seran tres trobades en línia mitjançant el nostre canal de Zoom:

Dijous, 21 de gener, a les 19 h - ‘nous reptes econòmics davant la 
covid-19’ a càrrec de Joan Buscà i Ambrós, economista 

Dijous, 18 de febrer, a les 19 h - A determinar

Dijous, 18 de març, a les 19 h - A determinar

Activitats gratuïtes amb places limitades. Cal reservar plaça trucant al 
934 186 537 o escrivint un correu a ccperepruna@ccperepruna.cat

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 16.30 a 17.30 h

CESSIÓ D’ESPAIS                                                                                                                                         

El Centre Cívic Pere Pruna posa a disposició d’empreses, grups i enti-
tats espais per organitzar reunions, conferències, jornades, etc.
Es poden consultar la disponibilitat i les condicions d’ús al centre.
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GENER

FEBRER

MARÇ

8 GEN 19 h
Visites guiades a l’exposició ‘Dues generacions i
una mateixa finalitat: l’art’

14 GEN 19 h Conta’m una òpera ‘Els contes d’Hoffman’

21 GEN 19 h 
Debat actualitat - Nous reptes econòmics davant la 
Covid (per Zoom)

22 GEN 20 h Entorn de la guitarra – Concert per a l’ànima

25 GEN 10 h Inici tallers culturals d’hivern

4 FEB 19 h Visites guiades exposició ‘Sinèrgies’

12 FEB 20 h
Cicle Música de Cambra – Concert ‘Com un
pom de clavells’

13 FEB 10 h Itinerari ‘Arquitectura que cura’

19 FEB 18 h Espectacle familiar – Papageno & Papagena

19 FEB 19 h Taller familiar – Construcció de màscares

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

4 MARÇ 19 h  Cread(On)es -Acció d’art ‘Dones Bauhaus’

5 MARÇ 20 H Cread(on)es – Concert ‘Le donne di Mozart’

6 MARÇ 10 h Cread(on)es – Itinerari ‘Barcelodona’

19 MARÇ 19 h Cant per a tothom ‘Òpera i sarsuela’

25 MARÇ 19 h Conta’m una òpera ‘Otello’



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 SL i el seu delegat de protecció 
de dades és UNIVER IURIS SL (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a, 08011 de Barcelona. 
calaixdecultura@calaixdecultura.cat
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https://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic/

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 
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