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SERVEIS pàg. 11

INSCRIPCIONS PRESENCIALS ALS TALLERS CULTURALS                                                                                                

A partir del 5 de setembre, de dilluns a divendres,                                                                                                    
de 9.30 a 14 i de 16 a 21 h                                                                         
Pre-inscripcions 1 i 2 de setembre

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
Pre-inscripcions 1 i 2 de setembre
A partir del 5 de setembre a les 9.30 h, i fins que quedin places 
Si s’exhaureixen les places en línia, cal consultar al centre cívic si queden 
places disponibles per inscriure-s’hi presencialment.
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HUMANITATS

ART: L’ART DE LA         
NOSTRA CIUTAT
Dimecres, de 10 a 12 h                 
28 setembre > 23 novembre       
(8 sessions) Preu: 85,18 €
Passejarem per diferents espais 
de Barcelona que ens permetran 
recórrer els diversos estils de l’art 
català, alhora que coneixem ra-
cons especials i plens d’història. 
*Primera classe de presentació al 
centre, i 7 itineraris guiats.
A càrrec d’Alba Vendrell 

VISITEM LES EXPOSICIONS 
Dijous, de 16.30 a 18 h                
29 setembre > 1 desembre       
(10 sessions) Preu: 79,86 €
Descobreix els museus, les gale-
ries 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. Visita-
rem diferents estils i de diverses 
èpoques. Barcelona té un vessant 
cultural infinit per enriquir-nos 
d’art. *Entrades a càrrec de les 
persones participants.
A càrrec de Maria Vallverdú

CONTEXTOS MUSICALS 
GRANS OBRES MESTRES DE LA PIN-
TURA I EL SEU CONTEXT MUSICAL

Dimarts, d’11.30 a 13.30 h           
4 al 25 d’octubre (4 sessions)      
Preu: 42,59 €
Quatre sessions on quatre obres 
pictòriques seran l’excusa per 
parlar del context  musical d’un 
any determinat. D’aquesta manera 
tan apassionant i sensorial ens 
endinsarem en el món artístic i cul-
tural que envolta cadascuna de les 
obres proposades i descobrirem a 
les dones invisibles que també hi 
eren en aquell context cultural. Les 
obres proposades són: El jardín de 
las delicias d‘El Bosco, Las Meni-
nas de Velázquez, El crit de Munch 
i El Guernica de Picasso.
A càrrec de Maria José Anglés 

CREATIVITAT

ESCRIPTURA CREATIVA 
Dilluns, de 10 a 12 h                        
3 octubre > 25 novembre           
(7 sessions) Preu: 74,54 €
Coneix les claus per escriure la 
teva història a la teva manera, 
sigui quin sigui el teu estil. L’ob-
jectiu principal és augmentar la 
qualitat de les creacions textuals 
particulars, així com seduir i 
implicar el lector o lectora en 
cadascuna de les noves compo-
sicions. Et donarem les eines bà-
siques sobre narrativa per poder 
escriure el que més t’agradi.
A càrrec de Manu Valentin

EXPRESSIÓ

SUMI-E, PINTURA I CAMÍ 
Dijous d’11.30 a 13.30 h                
6 octubre > 17 novembre            
(7 sessions) Preu: 74,54 €
La pintura Sumi-E representa 
una forma d’art, però també una 
filosofia. Una disciplina del zen 
japonès modern, entre la creati-
vitat i l’autoconeixement. Crear 
aprofundint en el procés més 
que en el resultat final. Una acció 
meditativa per tal d’experimentar 
com l’espai en blanc allibera la 
imaginació i afavoreix l’esperit 
creatiu a través d’una pinzellada. 
*Aquest taller té un suplement en 
concepte de material que s’abo-
narà el primer dia de curs
A càrrec d’Anna Maria Llagostera

SEQÜÈNCIES DE SANT 
GERVASI 
Fotografia                                    
Dimarts, de 17.30 a 19.30 h                 
4 octubre > 22 novembre                 
(7 sessions) Preu: 74,54 €
T’agrada la fotografia? I passejar 
pel teu barri? En aquest taller 
pràctic de fotografia, combina-
rem sortides pel barri i la pràctica 
fotogràfica acompanyada d’un 
professional que t’ajudarà a treu-
re el màxim profit de les teves 
fotos. Aprendrem a seleccionar, 
ordenar, retocar i fins i tot crea-
rem narratives útils i atractives 
per a les nostres fotografies.
*Per aquest taller serveix qualse-



vol tipus de càmera
A càrrec de Sergi Conesa de La Ràfega

CANT CORAL I GÒSPEL 
Dimecres, de 18 a 19.30 h         
28 setembre > 14 desembre    
(10 sessions) Preu: 79,86 €
Vols formar part d’una coral? Tot 
treballant d’una manera lúdica i ac-
tiva ens introduirem en el món del 
cant en general i del gòspel en con-
cret, 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’Emili Rosés

COUNTRY 
Nivell iniciació;                             
dilluns, de 17.30 a 18.30 h                                   
Nivell mig;                                                    
dilluns, de 18.45 a 19.45 h                                                 
Nivell avançat;                                
dilluns, de 20 a 21 h                                    
3 octubre > 19 desembre             
(10 sessions) Preu: 53,24 €
Gaudeix dels balls en línia o co-
untry. Assolirem nous passos  per 
tal d’avançar en noves coreografi-
es 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

SALUT I CREIXEMENT 
PERSONAL

MINDFULNESS I MEDITACIÓ
Dimecres, de 16 a 17.30 h          
28 setembre > 14 desembre    
(10 sessions) Preu: 79,86 €
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. 
A càrrec de Janine Machado

IOGA 
Dimarts, de 10 a 11.15 h               
27 setembre > 13 desembre      

(10 sessions) Preu: 66,55 €
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 11.15 h                 
29 setembre > 1 desembre         
(10 sessions) Preu: 66,55 €
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’11.45 a 13 h                 
5 octubre > 14 desembre              
(9 sessions) Preu: 59,90 €
Coneixerem com funciona la me-
mòria i desenvoluparem estratè-
gies i activitats per recordar millor 
els aspectes del dia a dia.
A càrrec d’Isabel Cayuela

RECURSOS

PARLONS FRANÇAIS
Dimarts, de 16 a 17.30 h             
27 setembre > 13 desembre   
(10 sessions) Preu: 79,86 €
Classes de conversa en francès 
destinat a persones que desitgin 
aprofundir en la seva coneixença 
de la llengua i en l’expressió oral en 
francès. Els i les participants po-
dran millorar les seves competènci-
es afavorint una comunicació més 
elaborada, estructurada i fluïda. 
A càrrec de Pascal Verkest

ENGLISH & CULTURE
Dimecres, de 10 a 11.30 h             
5 octubre > 21 desembre            
(10 sessions) Preu: 79,86 €
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

TALLERS CULTURALS
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EXPOSICIONS                                                            ENTRADA LLIURE

‘MEMÒRIA ROJA’
Del 8 de setembre                                        
al 31 d’octubre                                        
Instal·lació                                   
Durant la Guerra Civil i la post-
guerra, les dones van ser perse-
guides i humiliades amb especial 
violència. Aquest projecte busca 
recuperar vincles amb un passat 
silenciat des de la transició, 
centrant-se en un col·lectiu do-
blement invisibilitzat: les dones 
republicanes.   
“Memòria roja” crea, en un 
exercici de memòria històrica 
als barris, noves narratives per a 
un relat que ara és reescrit pels 
perdedors de la història. En un 
moment d’auge de l’extrema 
dreta a Occident, aquest tipus 
de relats semblen cabdals per 
repensar el món en què vivim.
A càrrec d’Àurea Estellé Alsina, 
Expo inclosa al circuit Temporals.
Activitats complementàries: 
Visita guiada a càrrec de l’autora, 
dijous 8 de setembre, a les 19 h.
Itinerari ‘L’ombra del 39 (1939-1950), 
dissabte 8 d’octubre a les 10 h
Acció d’art ‘fanzines/collage’,
dijous 20 d’octubre, a les 16.30 h.

‘CIAN, MAGENTA I GROC’
Del 4 al 25 de novembre          
Tècnica mixta
Els tres colors primaris, el cian, el 
magenta i el groc son el nexe que 
articula els diversos llenguatges 
individuals de l’alumnat, traçant 
una idea conjunta on conflueixen 
diversitat de posicionaments, de 
plantejaments creatius i múltiples 
enfocaments.
A càrrec dels alumnes del Traç, 
centre d’art.
Activitat complementària:
Presentació col·lectiva,
divendres 4 de novembre, a 
les 19 h.

‘PINTO EL QUE M’AGRADA’
22a exposició de la 
gent gran del districte                                             
De l’1 al 23 de desembre  
Pintura
Com cada any per aquestes 
dates, i des que va obrir l’equi-
pament, ja fa 22 anys, acollirem 
l’exposició dels treballs de 
l’alumnat dels tallers de pintura 
dels casals de gent gran del 
Districte. 
A càrrec de l’alumnat dels tallers 
de pintura de gent gran del 
Districte
Activitat complementària: 
Concert d’inauguració amb els 
alumnes de l’EMM Can Ponsic 
Dijous 1 desembre, a les 18 h.

ACCIONS D’ART                                          

*Totes les activitats són gratuïtes.
*Cal reservar entrada al web del centre:
https://ccperepruna.inscripcionscc.com/
o trucant al 934 186 537 una setmana abans de la data de l’activitat.
*Reserva obligatòria per a totes les activitats.

Una fórmula per conèixer les novetats culturals de la nostra ciutat de ma-
nera dinàmica i participativa en un programa que inclou: performances, 
instal·lacions, conferències, debats i moltes altres activitats relacionades 
amb l’art.

ART A L’AULA
Xerrada i taller pràctic                
Dijous 6 d’octubre, a les 19 h
Parlem sobre quin és el paper de 
l’art a les nostres aules? Ens plan-

tegem com introduir-lo en el “nostre 
dia a dia?” Simulem un taller a 
temps real?
Mestres i persones interessades en 
la didàctica de l’art: us fem una pro-
posta teòrica i pràctica per acom-
panyar-vos en aquesta experiència 
creativa i omplir-vos de recursos 



MÚSICA                                                                       ENTRADA LLIURE

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

CONCERT DE SANTA 
CECÍLIA
Dimarts 22 de novembre, a les  
18 h (petits) i a les 19.30 h (joves)
A càrrec dels alumnes de Musi-
cart Sarrià

CONCERT INAUGURA-
CIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
LA G.G. DEL DISTRICTE
Dijous 1 de desembre, a les 18 h
A càrrec dels alumnes de l’EMM 
Can Ponsic

CONCERT DE NADAL
Dimarts 20 desembre, a les 
18.30 h
A càrrec dels alumnes de l’escola 
de música Joana Pons

JOVES INTÈRPRETS
Dimarts 21 desembre, a les 19 h
A càrrec dels alumnes joves de 
l’escola de música Sant Gervasi

CANT PER A TOTHOM

‘GREGORIÀ’
Concert solista                             
medieval comentat                                             
Divendres 7 octubre, a les 20 h

Sobre el terra on vivim han estat 
ressonant lletànicament els precs 
cristians des d’abans de l’escrip-
tura musical d’occident. Marc 
Vilajuana oferirà un concert de 
repertori gregorià (veu en relació 
amb l’espai) contextualitzant els 
seus orígens i posant especial 
èmfasi en la plasticitat de les 
seves primeres notacions amb 
relació al so.
*Aquesta activitat està inclosa en 
el programa d’activitats Khaled: 
camí de refugi per a promoure el 
diàleg intercultural i rep el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona
A càrrec de Marc Vilajuana

‘ÒPERA I CANÇONS DE 
NADAL’
Dijous 22 desembre, a les 19 h
En aquesta ocasió l’alumnat de 
la Montserrat Aparici ens oferirà 
duets i àries d’òperes conegudes 
i cançons de Nadal.
A càrrec de l’alumnat de la Mont-
serrat Aparici

ENTORN DE LA GUITARRA

‘RESSONS DE LA GUITARRA’
Divendres 16 de setembre, a 
les 20 h

Bruna Escolà ens proposa un 
programa d’obres clàssiques 
conegudes, i que han arribat així 
interpretades fins als nostres 
dies, combinat amb obres inter-

ACTIVITATS CULTURALS

per apropar l’art a les aules.
A càrrec de Koala, art for kids

TALLER FANZINE/CO-
LLAGE ‘MEMÒRIA ROJA’
Taller pràctic                               
Dijous 20 octubre, a les 16.30 h
Un fanzine és una publicació de 

baix cost, creada per fer circular 
una opinió o una informació 
que els/les autor/es necessiten 
expressar. Crearem un fanzine 
col·lectiu sobre la postguerra 
espanyola utilitzant la tècnica del 
collage, l’escriptura, el dibuix... 
Cada participant s’endurà a casa 
una còpia del fanzine col·lectiu. 
A càrrec d’Àurea Estellé Alsina, 
activitat dins l’expo ‘Memòria Roja’
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pretades amb la tècnica que es 
buscava durant els segles XIX i 
fins mitjans del segle XX. 
A càrrec de Bruna Escolà

BIENNAL DEL PENSAMENT
El 2022 se celebra a Barcelona 
la tercera edició de la biennal del 
pensament ‘Ciutat oberta’ i el 
centre cívic Pere Pruna i la biblio-
teca Joan Maragall hi participem 
conjuntament amb activitats que 
reflexionen entorn la democràcia 
i la cultura de pau.

A la biblioteca Joan Maragall

‘DONES A LA DIÀSPORA: 
EL PODER DE L’ART EN LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA PAU’
Conferència                                 
Dijous 20 octubre, a les 18.30 h
A través de casos concrets, com 
el colombià, el sirià i l’ucraïnès, 
es destacaran diverses experi-
ències de dones a la diàspora, 
posant de rellevància la impor-
tància de l’art i la cultura com a 
eines de sanació i transformació 
social. Durant l’acte es projectarà 
el curt documental “Para volverte 
a ver”, sobre la participació a la 
Comissió de la Veritat de Colòm-
bia de les víctimes a l’exterior, i hi 
haurà la intervenció musical de la 
soprano Anna Slizinova.
A càrrec d’ICIP Institut Català 
Internacional per la Pau

Al centre cívic Pere Pruna

‘MÚSICA SILENCIADA, 
CAMÍ DE LLIBERTAT’
Concert                                            
Divendres 21 octubre, a les 20 h
La música serà el vehicle que ens 
aproparà als conceptes dels va-
lors democràtics i ens permetrà 
conèixer les obres de composi-
tors i compositores que, degut a 
les seves idees polítiques i vitals, 
van patir la censura i el silenci. 
Amb obres de Federico García 
Lorca, José Marín, Violeta Parra, 
entre d’altres.
A càrrec d’Ensamble Amoria

CONCERT DE NADAL
Divendres 16 desembre, a les 20 h
L’Orquestra de cambra catalana 

ens oferirà el ja tradicional concert 
de Nadal.
A càrrec de l’OCC, dirigida per 
Joan Pàmies

VIII CICLE DE DONES 
COMPOSITORES
Al 2022 participem dues vegades 
d’aquest cicle que organitza 
l’Associació Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià, amb la col-
laboració del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi. En aquesta segona 
ocasió ho fem amb un concert 
homenatge a la compositora 
Conxita Badia. 

‘LES SEVES COMPOSICIONS’
Divendres 11 de novembre, a 
les 20 h
Aprofitant que el 2022 és el 125è 
aniversari del naixement de Con-
xita Badia, soprano de referència 
mundial, pianista, professora 
i musa, donarem a conèixer la 
seva part més amagada, la de 
compositora. El programa també 
inclou obres de Narcisa Freixas, 
Paquita Madriguera, Mercè Vila 
Raventós, Alicia de Larrocha i 
Gloria Villanueva.
A càrrec de Maria Teresa Garrigo-
sa, soprano i Raúl Sandín, guitarra.

 
MÚSICA DE CAMBRA
Una ruta musical, una conferència 
musicada i un concert ens apro-
paran a la música de cambra. 

‘LA BARCELONA DEL 
1790: LA MÚSICA DEL 
BARÓ DE MALDÀ’
Ruta musical                                
Dissabte 12 novembre, a les 10 h
Rafel d’Amat i de Cortada, Baró 
de Maldà, és una figura clau per 
conèixer la Barcelona de finals 
del segle XVIII i principis del XIX. 
Fou un minuciós observador de la 
societat barcelonina i va escriure 
un dietari, anomenat Calaix de 



‘ELS DIETARIS DE SAL-
VADOR PÀNIKER SOBRE 
L’EUTANÀSIA I LA MORT’ 
Dijous, 10 novembre, a les 19 h
Xerrada i col·loqui sobre els dieta-
ris escrits per l’escriptor i filòsof, 
ferm defensor del diàleg entre 
ciència i humanitats, que mai va 
cessar de reclamar una legislació 
més d’acord amb el necessari 
apoderament ciutadà davant la 

mort.  La Ley Orgánica de regu-
lación de la eutanasia (LORE) què 
suposa? Quins drets aconse-
guim? Qui pot acollir-se?
A càrrec de Gine Albadalejo de  
l’Ass. Dret a Morir Dignament

CICLE DRET A MORIR DIGNAMENT                  

Sastre, destaquen els relats sobre 
la música que s’escoltava en 
aquell moment. Durant aquesta 
passejada, acompanyats de les 
vivències del Baró, visitarem els 
llocs que va freqüentar com a 
oient i com a músic aficionat, i 
observarem el desenvolupament 
de la ciutat tot just abans de la 
Guerra del Francès.
A càrrec de Maria José Anglés, 
de MUSICoLòGICS

‘LA MÚSICA DE CAMBRA A 
TRAVÉS DEL CLAVICÈMBAL’
Conferència musicada                
Divendres 18 novembre, a les 20 h
Històricament, sempre s’ha 
relacionat el clavicèmbal amb 
la música de J.S. Bach, però en 
aquesta conferència musica-
da descobrirem que abans de 
Bach ja hi havia compositors 
que creaven peces per a aquest 
instrument com Froberguer o 
Couperin. Descobrirem també 
la literatura dels instruments de 
tecla a través del clavicèmbal i 
aprendrem com és el seu meca-
nisme i com això té influència en 
les músiques que es van crear. 
A càrrec de Maria José Anglés, 
de MUSICoLòGICS

BOSQUES UMBROSOS
Concert                                        
Divendres 25 novembre, a les 20 h
L’ensemble Pretérito Imperfecto 
ens presenta una selecció de 
peces d’autors ibèrics dels segles 
XVII com José de Torres, José de 
Nebra, Sebastián Durón o Juan 
Olivier Astorga i que integren 
parts musicals i vocals. Ens 
endinsaran en el gènere vocal 
de la cantada, amb semblança 
a la cantata italiana de principis 
del XVII, però que s’adapta a les 
necessitats dels compositors 
ibèrics i de la música del barroc 
hispànic. 
A càrrec de Pretérito Imperfecto: 
Montserrat Isanta i Bracons, can-
tant; David Gutiérrez Aguilar, tra-
verso; Borja Gimeno Molina, violí; 
Feliu Llobert Caixach, violoncel; 
Alejandro Fernández Martínez, 
clavicèmbal i Ana Nicolás de 
Cabo, percussió.

Ens afegim a les activitats que el districte de Sarrià – Sant Gervasi 
celebra entorn al dia de la mort digna, 2 de novembre.

ACTIVITATS CULTURALS

‘101 CURIOSITATS DE 
SANT GERVASI’
Dijous 29 setembre, a les 19 h                                              
Xerrada i presentació de llibre
El 2022 es commemora el 125è 

aniversari de l’annexió de Sant 
Gervasi a Barcelona i, per co-
nèixer una mica més com era el 
municipi abans del 1897 i posteri-
orment, en Jesús Mestre ens pre-
senta aquest llibre d’història, art, 
arquitectura i anècdotes. 
A càrrec de Jesús Mestre Campi

125È ANIVERSARI DE L’ANNEXIÓ DE SANT GERVASI       
A BARCELONA                  
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‘MUUUUN’
Espectacle familiar                      
Divendres 14 octubre, a les 18 h
Espectacle per tota la família que 
sorgeix del joc, de l’exploració 
i de la recerca sense paraules 
d’un llenguatge comú. L’expressió 
plàstica i la musical interaccionen 
en un espai íntim i proper. El mo-
viment d’una inspira els sons. La 
musicalitat de l’altra ens regala 
colors i formes.
A càrrec de La Curiosa, Alba 
Marina Rivera i Claudia Gómez

‘CONSTRUINT BÀRCINO’
Itinerari familiar                           
Dissabte 17 desembre, a les 10 h
Voleu descobrir en família com 
era la Bàrcino romana? Sabeu si 
encara queden vestigis d’aquell 
passat romà? Us donarem un 
mapa de la ciutat romana de Bàr-
cino per anar descobrint com ha 
anat evolucionant en el temps i tot 
el que va aportar a la construcció 
de l’actual Barcelona.
A càrrec d’Irma Puebla

TALLERS DE NADAL

‘2 HORES AMB...               
EL PETIT PRÍNCEP’
Dimarts 27 de desembre, a les 
17.30 h
L’Asteroide on viu el Petit Príncep 
n’és el punt de partida. Allà creixen 
els baobabs. Cantarem la Cançó 
dels baobabs i realitzarem unes 
manyoples amb paper que repre-
sentaran les fulles dels arbres. Ens 
endinsarem de ple a la història de 
‘El petit príncep’.

‘2 HORES AMB...                    
PETER PAN’
Dimarts 3 gener, a les 17.30 h
‘Som nens perduts!’, criden els 
amics de Peter Pan. A través de les 
ombres xineses, el cant i la coreo-
grafia al país de “Mai Més” ens en-
dinsarem en aquesta obra de teatre. 
Projectarem ombres xineses d’allò 
que trobem a l’Illa de Mai Més.
A càrrec de Maleta de Musicals

ACTIVITATS FAMILIARS                  

Un espectacle on la música i l’art s’interrelacionen, un itinerari familiar per 
l’antiga ciutat romana i dos tallers on treballarem obres musicals per a tota la 
família és el que us hem preparat per a aquesta tardor. Us esperem famílies!

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.

DON PASQUALE DE      
GAETANO DONIZETTI
Dijous 22 setembre, a les 19 h
Drama buffo en tres actes, amb 
llibret de Giovanni Ruffini i Gaeta-
no Donizetti. Aquesta òpera ens 
presenta la història còmica d’un 
engany sobre un altre engany i es 
pot considerar l’obra cabdal del 
compositor Gaetano Donizetti. Us 
convidem a que coneixeu els seus 
personatges principals, Don Pas-

quale, el seu nebot Ernesto, Nori-
na, promesa d’Ernesto i el doctor 
Malatesta. 

IL TROVATORE DE          
GIUSEPPE VERDI
Dijous 27 d’octubre, a les 19 h
Aquesta òpera en quatre actes estre-
nada a Roma el 1853, i a Barcelona el 
1854 al Gran Teatre del Liceu, forma 
part de les tres òperes de Verdi que 



ACTIVITATS CULTURALS

ITINERARIS  

L’OMBRA DEL 39 (1939-1950)
Dissabte 8 octubre, a les 10 h
Anirem a un període incòmode 
de la nostra història, però amb 
una òptica inusual: de dona, de 
barri i de postguerra. Explicarem 
els anys de postguerra a barris 
com les Tres Torres i Sant Gerva-
si, que es van transformar en ma-
cabres ombres de sí mateixos. 
S’instaurà un nou règim, el de la 
rancúnia, la fal·làcia i la venjança, 
ben disfressat sota els vels i les 
misses. L’adhesió als victorio-
sos es demostrava amb l’odi a 
les perdedores, que havien de 
ser castigades físicament, però 
també deshonrades, maleïdes i 
despullades del seu relat. 
A càrrec de Sònia Fernández de 
‘Viaje a la Barcelona secreta’.
*Aquesta activitat pertany a l’ex-
posició ‘Memòria Roja’

‘EL PARALELO AGRADECIDO’
Dissabte 22 octubre, a les 10 h

‘¡A la guerra! el Paralelo agradeci-
do’ és la frase que els empresaris 
teatrals deien, ja que arrel de la 
Primera Guerra Mundial el Paral-
lel es converteix en la via europea 
més important dels espectacles: 
teatres, cafès i cabarets que el 
van convertir en un espai mític 
arreu d’Europa. Són anys on 
vedettes, prostitutes, espies, 

pistolers i obrers conviuen en una 
Barcelona convulsa i efervescent.
A càrrec de Meritxell Carreres 
d’Adapta’m BCN

RUTA LITERÀRIA: 
‘OBSERVADORS DE LA 
REALITAT’
Dissabte 5 novembre, a les 10 h
Passejada literària prop del pas-
seig de Sant Gervasi i el passeig 
de la Bonanova, on van viure 
els seus protagonistes: el poeta 
i prosista Marià Manent i Joan 
Perucho, la novel·lista Carmen 
Laforet, Josep Maria de Sagarra, 
l’artista Jaume Pla, l’assagista 
Maurici Serrahima, Carles Riba i 
Clementina Arderiu, José Agustín 
Goytisolo, J.V.Foix, Josep Carner... 
*Aquesta activitat forma part del 
cicle ‘Traces literàries’ del distric-
te de Sarrià – Sant Gervasi
A càrrec de Ruth Galve Beorlegui
 

‘LA BARCELONA DEL 1790: 
LA MÚSICA DEL BARÓ DE 
MALDÀ’
Dissabte 12 novembre, a les 10 h
Rafel d’Amat i de Cortada, Baró 
de Maldà, és una figura clau per 
conèixer la Barcelona de finals 
del segle XVIII i principis del XIX. 
En el seu testimoni del dia a dia 
dels ciutadans, destaquen els 
relats sobre la música d’aquell 
moment. Visitem els llocs que va 
freqüentar com a oient i com a 
músic, i observem el desenvolu-
pament de la ciutat tot just abans 
de la Guerra del Francès.
A càrrec de Maria José Anglés, 
de MUSICoLòGICS

suposen un distanciament definitiu 
amb les òperes anteriors, juntament 
amb Rigoletto i La Traviata. Situada a 
l’Aragó del segle XV i protagonitzada 
per Leonora i Manrico, parella que 
representa l’idealisme i la llibertat, i 
personatges com la gitana Azucena 
i el comte de Luna, molt importants 
en l’evolució de la història.

IL TRITTICO DE                    
GIACOMO PUCCINI
Dijous 22 setembre, a les 19 h

Tres òperes d’un sol acte, que apa-
rentment no estan connectades 
entre sí, i que Puccini va fusionar 
sota un únic títol Il tritico. Il tabarro, 
Suor Angelica i Gianni Schicchi són 
aquestes tres òperes, les tres mar-
cades pel tema recurrent de la mort. 
Estrenades a Barcelona el 1948 al 
Gran Teatre del Liceu, estan inspira-
des en La Divina Comedia de Dante 
Alighieri, es representen juntes, tal 
com desitjava el seu compositor. 
A càrrec de María José Anglès, de 
MUSICoLòGICS.



CALENDARI
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SETEMBRE
5 SET 9.30 h Inici inscripcions als tallers de tardor

8 SET 19 h Visita guiada a l’exposició ‘Memòria Roja’

16 SET 20 h Entorn de la guitarra ‘Ressons de la guitarra’

22 SET 19 h Conta’m una òpera ‘Don Pasquale’

29 SET 19 h Xerrada i presentació llibre ‘101 curiositats de Sant Gervasi’

SERVEIS DEL CENTRE

CLUB DE LECTURA DEL  
PERE PRUNA                                    

Grup de persones que es reunei-
xen 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, 
etc. Es poden consultar la dis-
ponibilitat i les condicions d’ús 
al centre. 

OCTUBRE
6 OCT 19 h Acció d’art ‘L’art a l’aula’

7 OCT 20 h Cant per a tothom ‘Gregorià’

8 OCT 10 h Itinerari ‘L’ombra del 39’

14 OCT 18 h Espectacle familiar ‘Muuuun’

20 OCT 16.30 h Acció d’art ‘Taller fanzine/collage Memòria Roja’

21 OCT 20 h Concert ‘Música silenciada, camí de llibertat’

22 OCT 10 h Itinerari ‘El Paralelo agradecido’

27 OCT 19 h Conta’m una òpera ‘Il Trovatore’

NOVEMBRE
4 NOV 19 h Presentació col·lectiva a l’exposició ‘Cian, magenta i groc’

5 NOV 10 h Ruta literària ‘Observadors de la realitat’

10 NOV 19 h Conferència ‘Els dietaris de Salvador Pàniker’

11 NOV 20 h Dones compositores ‘Les seves composicions’

12 NOV 10 h Ruta musical ‘La Barcelona del baró de Maldà’

18 NOV 20 h
Música de cambra ‘La música de cambra a través del 
clavicèmbal’

22 NOV
18 h i 
19.30 h

Concert de Santa Cecília, alumnes Musicart Sarrià

24 NOV 19 h Conta’m una òpera ‘Il Trittico’

25 NOV 20 h Música de cambra ‘Bosques Umbrosos’

DESEMBRE
1 DES 18 h Concert jove, alumnes de Can Ponsic

16 DES 20 h Concert de Nadal amb l’Orquestra de Cambra Catalana

17 DES 10 h Itinerari familiar ‘Construïnt Bàrcino’

20 DES 18.30 h Concert de Nadal alumnes escola Joana Pons

21 DES 19 h Concert de Nadal alumnes EM Sant Gervasi

22 DES 19 h Cant per a tothom ‘Òpera i cançons de Nadal’ 

27 DES 17.30 h Taller familiar ‘2 hores amb...El petit príncep’

3 GEN 17.30 h Taller familiar ‘2 hores amb...Peter Pan’



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/ccperepruna
Centre Cívic Pere Pruna

De dilluns a divendres de 9.30 a 14 i de 16 a 21 h
Dissabtes de 9.30 a 14 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
CÍVIC 
PERE
PRUNA

H4 i 75

V11 i 70

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

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 

V13


