
EXPOSICIONS                                                            ENTRADA LLIURE

ACTIVITATS CULTURALS

‘RECICLART’
Del 31 de març al 23 d’abril
Escultura, instal·lació tèxtil i 
assemblatges
En aquesta exposició podrem 
veure tres tècniques diferents 
on l’ús de materials reciclats són 
el fil conductor. Aquests tres 
artistes volen recuperar l’art de 
fer art amb material recuperat. 
Donar nova vida amb una mirada 
artística a teles, roba i tot tipus 
de material reciclat.
Visites guiades: dijous 8 d’abril, a 
les 19 h, 19.30 h, 20 h i 20.30 h
A càrrec d’Ana Carretero, Mary 
Carmen Vaamonde i Joaquím 
Riera

‘FINALISTES DEL II  
CONCURS DE PINTURA 
TAT VILÀ’
Del 29 d’abril al 14 de maig
Tècnica mixta
Aquesta exposició és un recull 
d’obres presentades a la segona 
edició del Concurs de pintura 
Tat Vilà organitzat pel centre 
d’expressió plàstica Traç el 2019. 
L’objectiu del premi és promocio-
nar creadors i creadores contem-
poranis i fer-ne difusió artística.
Visites guiades: dijous 29 d’abril, 
a les 19 h, 19.30 h, 20 h i 20.30 h.
A càrrec de Berta Auseré 
(finalista premi Tat Vilà), Elisenda 
Campreciós i Maite Escofet.

‘UNIVERS EN FEMENÍ’
Del 20 de maig a l’11 de juny
Escultura, gravats i pintures
Mostrar l’univers femení és l’ob-
jectiu d’aquestes artistes. Amb 
obres d’escultura femenina fetes 
en terracota , bronzes i resines, 
on Sandra Molina expressa els 
sentiments a través de les seves 
creacions, de la manera que ho 

fa Fina Solé amb la delicadesa 
amb què plasma l’art als seus 
gravats i pintures.
Visites guiades: dijous, 20 de 
maig, a les 19 h, 19.30 h, 20 h i 
20.30 h
A càrrec de Sandra Molina i Fina 
Solé

‘EVIDÈNCIA, LATÈNCIA I 
TRANSPARÈNCIA’
Del 17 de juny al 29 de juliol
Exposició inclosa dins el Cir-
cuit d’exposicions de l’ICUB
Què és violència? És sempre 
quelcom explícit i deliberat o pot 
amagar-se en fets aparentment 
no violents? Quines són les pràc-
tiques, els processos i els límits 
de la seva representació? Quins 
són els seus efectes a la comu-
nicació i, en conseqüència, en 
el funcionament de la societat? 
Lluny de la pretensió d’abas-
tar la totalitat d’un fenomen 
extremadament ampli i complex, 
s’enfronta a aquests – i altres – 
interrogants amb el propòsit de 
contribuir a fertilitzar el terreny 
on es desenvolupa l’estudi de la 
violència.
Visites guiades: dijous 17 de juny, 
a les 19 h, 19.30 h, 20 h i 20.30 h
Curada per Luca Pagliari

Per assistir a les visites guia-
des cal reservar plaça trucant 
al 934 186 537 o escrivint a 
ccperepruna@ccperepruna.cat 

ACCIONS D’ART                                                       

Una fórmula per conèixer les novetats culturals de la nostra ciutat de ma-
nera dinàmica i participativa, un programa que inclou: performances, instal-
lacions, conferències, debats i moltes altres activitats relacionades amb l’art. 
Activitats gratuïtes. Cal reservar entrada al web del centre:
ccperepruna.inscripcionscc.com



ACTIVITATS CULTURALS

PICTOFONIES -                
CARAVAGGIO
Divendres 7 de maig, a les 
19.30 h
En aquesta acció d’art, on es 
combina la conferència i la 
música en directe, les obres 
de Caravaggio seran enteses i 
gaudides també des de la música 
del seu temps. Perquè la bellesa 
és un poliedre de molts prismes 
amb cares que us sorprendran. 
Perquè només una artista us pot 
acostar una altra artista com ho 
fan la Cori i la Cèlia en aquest 
espectacle que no us deixarà 
indiferents. Caravaggio un artista 
fascinant que ens enlluerna des 
de la foscor.
A càrrec de Cori Mercadé, artista 
i educadora i Cèlia Prats, mezzo-
soprano

‘UN DESTELLO                
SOBRE EL ECO DE LAS                
LUCIÉRNAGAS’
Divendres 14 de maig, a les 
19.30 h

En el context actual el distancia-
ment social dels cossos i la limita-
ció dels nostres espais de trobada 
han tornat significativa la capacitat 
humana de supervivència afectiva, 
social, psicològica i existencial. 
La metàfora de les cuques de llum 
ens trasllada a la fragilitat humana 
i la capacitat de supervivència 
i resiliència, una espècie que, 
tot i el perill d’extinció, continua 
teixint vincles per regenerar-se 
transformant imaginaris socials 
i compartint preguntes que ens 
traspassen en aquests moments 
complexos i d’incertesa.
A càrrec de Vera Lívia García 
(creació artística), Mercè García 
Yanes (producció), Kenia Pérez 
(art visual, transfer en pedra) i 
Alessandro Olla (ambient sonor).

MÚSICA                                                                       

JOVES INTÈRPRETS
Dijous, 27 de maig, a les 19 h
A càrrec dels alumnes de l’escola 
de música de Sant Gervasi

CONCERT DE FI DE CURS
Dijous, 10 de juny, a les 17.30 h
A càrrec dels alumnes de Musicart 
Sarrià

CONCERT DE FI DE CURS
Divendres, 11 de juny, a les 18 h
A càrrec dels alumnes de l’escola 
de música Joana Pons 

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

CONCERTS JOVES                                                      

CANT PER A TOTHOM                                                      

ÒPERA, SARSUELA I 
CLÀSSICS DEL JAZZ
Divendres 21 de maig, a les 19 h

Els alumnes de l’Acadèmia Mars-
hall ens oferiran un concert on 
interpretaran fragments d’òperes 
i sarsueles conegudes.
A càrrec de Montserrat Aparici 

Activitats gratuïtes. Cal reservar entrada al web del centre:
ccperepruna.inscripcionscc.com
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ACTIVITATS CULTURALS

RELICARI SACRE
Divendres 9 d’abril, a les 20 h
El contra tenor Víctor Jiménez-
Díaz ens proposa un viatge 
eclèctic, que parteix de la música 
dels nostres dies, amb una obra 
contemporània de la compositora 
barcelonina Mariona Vila, conti-
nua amb l’impressionisme fran-
cès, el lied, els primers compo-
sitors romàntics i el classicisme, 
i que culmina a l’època daurada 
dels grans oratoris barrocs i el 
virtuosisme dels castrats. Amb 
obres de Haydn, Fauré, Bruckner 
o Vivaldi, se’ns dubte no us po-
deu perdre aquest concert.
A càrrec de Víctor Jiménez-Díaz 
(contra tenor) i Manuel Ruiz 
Segarra (piano)

LA FE...
Divendres 16 d’abril, a les 20 h
El violoncel·lista Daniel Claret 
ens presenta aquest concert on 
relaciona les obres del composi-
tors Bach i Kurtág. Ens parla d’un 
vincle invisible, de com l’espiri-
tualitat es viu i es manifesta de 
manera absolutament personal 
en cada individu, i alhora, aques-
ta dimensió ens uneix a tots en 
un lloc imaginari, però al mateix 

temps ben real.
Us convidem a trobar-vos-hi, a 
connectar-hi gràcies a les mú-
siques, tan distants en el temps 
però properes en el fons, de 
Bach i Kurtág.
A càrrec de Daniel Claret (violoncel)

*Aquest concert també l’ofe-
rirem en ‘streaming’ al nostre 
canal del Youtube

MÚSICA RELIGIOSA DEL 
ROMANTICISME
Divendres 4 de juny, a les 20 h
Interpretació d’obres d’autors del 
segle XIX: Clara i Robert Schu-
mann i en especial de Gioachino 
Rossini.
A càrrec del cor de cambra 
Dyapason, Mercè Molero i Lluís 
Roselló (piano) i Teodor Roura 

XII CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA DE SARRIÀ – SANT GERVASI                                         

Dotzena 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. 

ENTORN DE LA GUITARRA                                  

ESSÈNCIES PER DOS DE 
LIS. CONCERT
Divendres 30 d’abril, a les 20 h
Dos de Lis ens presenten el pro-
grama ‘Essències’, on treballen 
la idea del nacionalisme autòcton 
sota la mirada de compositors 
com Manuel de Falla, Albèniz, 
Granados, entre d’altres.
A càrrec de Dos de Lis, Roser 
Farré (violí) i Laura Fontanals 
(guitarra)

*Aquest concert també l’ofe-
rirem en ‘streaming’ al nostre 
canal del Youtube

LA GUITARRA A              
BARCELONA. ITINERARI
Dissabte 29 de maig, 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.
A càrrec de Maria Ribera Gibal



AMB VEU DE DONA
Divendres 28 de maig, a les 20 h
Una oportunitat per a descobrir 
a algunes de les compositores i 
poetes més destacades de Cata-
lunya i l’Amèrica Llatina. Cançons 
plenes de subtilesa i vitalitat 
per a despertar els teus sentits. 
Durant el concert es projectaran 
obres de la pintora catalana Pepa 
Poch, que converteix l’espectacle 
en un regal per als sentits.
A càrrec de Patricia Caicedo 
(soprano) i Nikos Stavlas (piano)

*Aquest concert també l’ofe-
rirem en ‘streaming’ al nostre 
canal del Youtube

ACTIVITATS CULTURALS

AURA
Dijous 3 de juny, a les 20 h
Aquest projecte nascut a Nou 
Barris es basa en el canvi cons-
tant. Reivindiquen el feminisme 
com a lluita política i social, tenint 
l’empoderament i l’alliberament 
de les dones com a única i 
possible victòria. Elles canten 
per no perdre la veu davant de 
l’opressió constant que pateixen 
les dones. Són com l’aire fresc, 
que ho omple tot de calma.
A càrrec de Monike Makon (veu) i 
Clara Martín (guitarra elèctrica)

*Aquest concert també l’ofe-
rirem en ‘streaming’ al nostre 
canal del Youtube

SENIOR’S BAND
Divendres 18 de juny, a les 20 h
Gaudirem de les cançons clàssi-
ques del jazz, el swing i del nou 
repertori de latin jazz d’aquesta big 
band sènior del Taller de Músics.
A càrrec de Senior’s Band.

JAZZ AL JARDÍ 

20 ANIVERSARI CENTRE CÍVIC                                               

El maig de 2000 es va inaugurar 
l’Espai Cultural Pere Pruna. Amb 
els anys aquest espai ha esdevin-
gut centre cívic i és un espai de 
referència de la música clàssica 
i l’art. El maig passat volíem 
celebrar-ho amb tots vosaltres, 
però la pandèmia no ens ho va 
permetre. Com que no volem dei-
xar escapar aquesta celebració, 
hem preparat una vetllada que no 
oblidareu.

Divendres 14 de maig

19.30 h – Acció d’art ‘Un destello 
sobre el eco de las luciérnagas’ 
al jardinet del centre

20 h – Concert de Primavera amb 
l’Orquestra de Cambra Catalana, 
dirigida per Joan Pàmies
*Aquest concert també l’ofe-
rirem en ‘streaming’ al nostre 
canal del Youtube

Dos vespres per gaudir del jazz, el latin jazz, el swing i el soul al nostre jardinet.

VII CICLE DE DONES COMPOSITORES                                               

Continuem participant en aquesta setena 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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CONFERÈNCIES MUSICALS 

‘JOAN MANÉN, UN VIOLÍ I 
QUATRE-MIL CONCERTS’
Dijous 15 d’abril, a les 19 h
El 2021, any en que es commemo-
ren els 50 anys de la mort del músic, 
l’Associació Joan Manén presenta 

una sèrie d’actes per posar en valor 
la vida i l’obra del músic. Aquesta 
conferència permetrà descobrir un 
dels músics catalans més trans-
cendentals del segle XX com Pau 
Casals o Alícia de Larrocha.
A càrrec de Daniel Blanch de 
l’Associació Joan Manén

ACTIVITATS CULTURALS

ANY JOAN MANÉN

TANNHÄUSER,                   
DE RICHARD WAGNER
Dijous 6 de maig, a les 19 h
Considerada l’obra més madura 
i rica d’idees dramàtiques i musi-
cals de Richard Wagner. Òpera en 
tres actes, on el compositor torna 
a tractar el tema de la redemp-
ció per amor, que és continu a 
totes les seves obres, i també el 
món medieval dels trobadors. La 
famosa i simbòlica obertura és un 
dels aspectes més característics 
d’aquesta obra wagneriana.
L’estrena absoluta va ser el 1845 
a Dresden, i a Barcelona el 1887.

LA BOHÊME,                   
DE GIACOMO PUCCINI
Dimarts 15 de juny, a les 19 h
Aquesta òpera en quatre actes, 
amb música de Giacomo Puccini 
i llibret de Giuseppe Giacosa i 
Luigi Illica, està basada en Scè-
nes de la vie bohême de Henri 
Murger. La història entre Mimi i 
Rodolfo i la fatalitat del destí de 
Mimi fan que aquesta coneguda 
òpera sigui una de les més re-
presentades. L’estrena absoluta 
va ser el 1986 a Torí, sense gaire 
èxit, a Barcelona es va estrenar el 
1898 al Gran Teatre del Liceu. 

 

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 de-
talls que no volem que ens passin desapercebuts.
A càrrec de María José Anglès, de MUSICoLòGICS. 

CICLE D’AGRICULTURA DE PROXIMITAT  

En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient els equipaments municipals 
de Districte de Sarrià-Sant Gervasi organitzen un conjunt d’activitats re-
lacionades amb l’agricultura de proximitat a la nostra ciutat.  

EL REC COMTAL. ITINERARI
Dissabte 5 de juny, a les 10 h 
Partint de Montcada resseguirem 
el tram que es conserva fins al 
barri de Vallbona on observarem la 
darrera explotació agrícola profes-
sional de Barcelona i acabarem a 
la Casa de l’Aigua a Trinitat Vella. 
A càrrec de Joan Solé de Roada 
Activitat gratuïta.  
Cal reservar entrada al web

L’HORT URBÀ. TALLER 
Dimarts 1, 8 i 15 de juny de 17 
a 18.30 h 
En un petit espai, balcó, terras-
sa o jardí, hi podem cultivar de 
forma ecològica un petit hort amb 
hortalisses i plantes aromàtiques. 
Seguint els criteris bàsics del cultiu 
ecològic, podem convertir-nos en 
petits agricultors urbans i obtenir 
aliments frescos i naturals i gaudir 
d’un espai agradable a casa nostra. 
A càrrec de Joan Solé de Roada
Preu: 23,25 € 
Cal inscriure’s al web del centre

 

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



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 16.30 a 17.30 h

CALENDARI
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ABRIL

8 ABR. 19 h Visites guiades a l’exposició ‘Reciclart’

9 ABR. 20 h Cicle Música Religiosa ‘Relicari sacre’

15 ABR. 19 h Conferència ‘Joan Manén, un violí i quatre-mil concerts’

16 ABR. 20 h Cicle Música Religiosa ‘La fe...’

29 ABR. 19 h
Visites guiades a l’exposició ‘Finalistes II concurs de 
pintura Tat Vilà

30 ABR. 20 h Entorn de la guitarra ‘Essències’

MAIG

6 MAIG 19 h Conta’m una òpera ‘Tannhäuser’

7 MAIG 19.30 h Pictofonies ‘Caravaggio’

14 MAIG 19.30 h
20 aniversari centre cívic ‘Un destello sobre el eco de 
las luciérnagas’

14 MAIG 20 h Concert de Primavera amb l’OCC

20 MAIG 19 h Visites guiades a l’exposició ‘Univers en femení’

21 MAIG 19 h Cant per a tothom ‘Òpera, sarsuela i música moderna’

27 MAIG 19 h Concert jove E.M. Sant Gervasi

28 MAIG 20 h Cicle Dones Compositores ‘Amb veu de dona’

29 MAIG 10 h Itinerari ‘Barcelona i la guitarra’

JUNY 

3 JUNY 20 h Jazz al jardí ‘Aura’

4 JUNY 20 h Cicle Música Religiosa ‘Música de passió’

5 JUNY 10 h Itinerari ‘El rec comtal’

10 JUNY 17.30 h Concert jove Musicart Sarrià

11 JUNY 18 h Concert jove Escola de Música Joana Pons

15 JUNY 19 h Conta’m una òpera ‘La Bohême’

17 JUNY 19 h
Visites guiades a l’exposició ‘Evidència, latència, 
transparència’

18 JUNY 20 h Jazz al jardí ‘Senior’s band’



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

HORARIS
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H4 i 75

V11 i 70

https://ccperepruna.inscripcionscc.com/ccivic/
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Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 
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