DIUMENGE 12

DIJOUS 16

DISSABTE 18

Participació en la
Missa de Festa Major

Música a la fresca

Les cançons que
m’acompanyen

A 2/4 de 12 del migdia
a la parròquia de Santa Maria del Taulat

i a la 1 del migdia, a la sala de socis
inauguració de la tradicional

Exposició
de treballs dels tallers
d’activitats diverses

a les 8 del vespre
al pati de l’entitat
El tradicional concert
al pati a càrrec d’alumnes
i professors de
l’Aula de Música del Centre

a 2/4 de 7 de la tarda
a la sala d’espectacles

Concert a càrrec de Joan Martínez (veu),
acompanyat al piano per Pep Pladellorens
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DISSABTE 18

a les 10 del mati i fins a la 1 del migdia,
i començarà al pati de l’entitat

DILLUNS 13

A les 2/4 de 8 de la tarda i fins a les 9 del vespre
a la sala d’espectacles

Cantada de Corals
Organitzada per l’Agrupació Oncolliga Barcelona
Poblenou, amb la participació de:
Dorys Artmusic, direcció Gerard Ibáñez
Coral Mar, direcció Ricard Celorio
Encís de Mar, direcció Rafel Moix
Petita Companyia de
la Fundació Pere Relats
Cor de Gòspel de
l’Aula de Música del Centre, direcció Gerard Fuster
Cor Gòspel Aliança del
Poblenou, direcció Verònica Marín
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“S’ha escrit un crim...”
Tercera Gimcana del Centre
Hi ha hagut un robatori al Centre. L’objecte robat és Sant
Genís, el santet que vigila des del lateral dret de l’escenari. Els culpables, el motiu, el lloc i l’hora es desconeixen.
Es fa una crida a grups de detectius experts en casos de
robatoris per ajudar a recuperar aquest símbol preuat del
Centre i tornar-lo on pertany.
Unes 5-6 persones per grup
han de ser suficients.
Prepareu-vos per endinsar-vos
de ple en una versió vivencial
del joc del Cluedo.
Us hi esperem!
Preu d’inscripció: 2 euros per persona
Més informació i inscripcions a partir de l’1 de setembre a gimcana@elcentrepoblenou.cat, a @cmcpoblenou i al web.

“Aquest concert és una invitació a gaudir dels musicals
d’una manera propera. Les peces escollides formen part
d’una maleta molt personal. Algunes hi han entrat gràcies al moment vital en què les vaig cantar per primera
vegada damunt d’un escenari o en privat; d’altres, pel
missatge que transmeten, el qual dibuixa un caràcter o
configura una manera de veure i viure la vida.”
Joan Martínez
Interpretaran obres d’autors clàssics del musical americà, com ara Stephen Sondheim, Jerry Herman, John
Kander Fred Ebb, Leonard Bernstein, George Gershwin,
Cole Porter, i també de casa nostra, com Óscar Peñarroya.

Més informació detallada d’aquest concert a

RESERVEU LES ENTRADES AMB ANTELACIÓ
PLACES LIMITADES

DIUMENGE, 19

a 2/4 de 7 de la tarda
a la sala d’espectacles

Quarta Mostra de Cinema
Amateur actual
Com ja tenim per costum, iniciarem la sessió amb uns
títols anteriors al 1980, per no perdre els orígens i per revisar unes realitzacions difícils de trobar.
Rafael Marcó és un consoci que podem qualificar de cineasta històric amb la virtut de perseverant, ja que fa 56
anys de la seva afició a fer cinema i ha estat un dels autors
més premiats. A més d’exhibir les seves pel·lícules arreu,
amb altres socis del Centre va crear, el 1965, el festival
Trofeu Mans i, el 1970, el certamen Fantastik.
De Rafael Marcó projectarem:
Diálogos para una horca (10 min. 8 mm, 1970)
Andante (3 min. 8 mm, 1968)
Tres en un banc (16 min. vídeo, 2006), amb Miquel Bosch,
Concepció Iborra i Josep Casanova Ramon.
Time out (Josep Maria Joaquín, 1994, 6 min.)
Eungenio (Xavier Aguilà, 2001, 6 min.)
Manos libres (Jesús Martínez, 2012, 5 min.)
La otra cena (Albert Blanch, 2013, 12 min.)
No se retire (Daniel Chamorro, 2005, 2 min.)
Darrere la màscara (Team Kids Against Bullying, 2019, 1
min.)
La dulce memoria (Pablo de Tomas, 2019, 1 min.)
Tahrib (Gerard Vidal-Cortés, 2018, 11 min.)
Balkan Mountains (Xavier Esgleas, 2017, 12 min.)
Sri Lanka: un viaje de un mes en siete minutos (Maria Beatrice Pizzi, 2019).
Una mirada a la Xina d’avui (Josep Rota, 2019. 9 min.)

La Junta Directiva del
Centre Moral i Cultural del Poblenou
us desitja una

bona Festa Major
i us convida a participar en els actes programats
que trobareu en aquest fulletó.
Us hi esperem!

INFORMACIÓ:
secretaria@elcentrepoblenou.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a dijous, de 5 a 8 de
la tarda, i els divendres abans d’una funció en el
mateix horari.
Seguiu-nos a Facebook, Twitter
i Instagram (@cmcpoblenou)
Descarrega’t l’app per portar-nos a la butxaca

Sessió organitzada amb la col·laboració del Centre Excursionista
de Catalunya.
Més informació detallada d’aquesta sessió a:
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