febrer 2021
ELS DIMECRES 3, 10, 17 i 24
de les 11 del matí i fins a 2/4 d’1 del migdia
Continuen les sessions del curs d’hivern de les

Passejades amb història
en el que es desenvolupa el tema

Barcelona, segle XIX
Entre la febre groga i la febre d’or
però aquests quatre dimecres
les xerrades es faran on-line.
Donada la situació epidemiològica s’ha reprogramat el
curs en format telemàtic fins a finals de febrer; el març
intentarem fer les sortides si la situació ha millorat.
Preu del curs: 45€ els socis; 55€ els no socis.

DIJOUS 4, a les 8 del vespre

Tertúlia literària
SESSIÓ CCXII

Llibre del mes:

Canto jo i la
muntanya balla
d’Irene Solà
Com cada primer dijous de mes programem la Tertúlia
Literària. Al fer aquest programa no podem assegurar encara
que es pugui realitzar, perquè poden variar les restriccions
d’un moment a l’altre.
Naturalment, si la situació continua com ara és previsible
que es faci a les 8 del vespre i sense sopar.
S’avisarà oportunament amb la màxima antelació posible
si hi ha canvis (a través de les xarxes socials del Centre i del
mail de les tertúlies).
Organitza: Foment d’Activitats Culturals

DISSABTE 20, a les 7 de la tarda

Cava Concert

TERCER CONCERT DE LA XVI TEMPORADA

amb el

Cor Al·lira
que ens oferirà un programa de cançons tradicionals del
Regne Unit del segle XIX, amb peces arranjades per R.
Vaughan Williams, Holst, Elgar, Bishop, T.C. Kelly... titulat:

The Springtime of the Year

Al·lira és un cor jove de Barcelona que neix el setembre de 2019. Format per músics professionals i amateurs amb experiència en el món coral.
La direcció musical està a càrrec de Narcís Perich.
Moguts pel desig de fer arribar la seva passió per la
música a través de la veu, Al·lira es caracteritza per la
diversitat i particularitat de cada un dels seus membres
i l’autogestió del projecte. Tanmateix, la seva gran implicació com a grup social aporta caliu i vida al cor.
RESERVEU L’ENTRADA AMB ANTELACIÓ
Organitza: Foment d’Activitats Culturals

ADVERTIMENTS
t En tots els actes les places són limitades, per
això és convenient que es faci la reserva de localitats amb l’antelació suficient.
t La realització de tots els actes programats
aquest mes de febrer pot estar condicionada per
les noves mesures que es puguin adoptar per
la pandèmia i per tant es poden reconduir de
manera que potser no es desenvoluparan com
és habitual, sinó amb alguns petits canvis que de
cap manera afecten el contingut de l’activitat.
t En tots els actes programats es mantenen els
protocols que demana Sanitat.
LES PLACES SÓN LIMITADES
S’ADOPTARAN LES MESURES NECESSÀRIES PER
GARANTIR LA DISTÀNCIA INTERPERSONAL
S’HA DE PORTAR MASCARETA I POSAR-SE-LA BÉ

NOU SORTEIX PRO-TELÓ TALLAFOCS

Fem un nou sorteig per renovar el teló tallafocs de la sala
d’espectacles. Participeu-hi i guanyeu un val de 300€ del
Bon Preu i un de 200 euros en entrades d’espectacles
propis del Centre.
Ajudeu-nos amb l’adquisició d’aquest números i la
seva distribució entre amics i familiars.
Dos números: 5 €

Informació, inscripcions i reserves, els feiners a
Secretaria de 2/4 de 6 a 8 del vespre.
Tel: 93 485 36 99 / info@elcentreproblenou.cat
www.elcentrepoblenou.cat / @cmcpoblenou
Seguiu-nos a Facebook, Twitter i Instagram
Descarrega’t l’app per portar-nos a la butxaca

