
novembre 2022
DIJOUS 3, a 2/4 de 10 de la nit

Tertúlia literària
SESSIÓ CCXLI 
Llibre del mes:

Terres mortes
de Núria Bendicho
Com sempre, la tertúlia es farà al voltant d’una 
taula amb un sopar preparat per Menjador del 
Centre.
Organitza: Foment d’Activitats Culturals

DIVENDRES 4, a les 7 de la tarda 
Inauguració de l’exposició de fotografies

Cementiris de Barcelona
Monuments funeraris
que es podrà veure fins el 
20 de novembre, 
en diversos horaris.
L’exposició, nascuda del 
treball cooperatiu de 
fotògrafs del Fotoclub 
Poblenou, es va presentar 
per primera vegada en la capella del Cemen-
tiri del Poblenou l’any 2019, en commemoració 
del 200 aniversari d’aquest. 
  Ara es presenta al Centre, dins del FotoFest 
Poblenou (Festival de Fotografia del Poblenou 
de Barcelona), dins de tot un munt d’activitats. 
Més informació a www.fotofest.cat



DISSABTE 5, a les 7 de la tarda 

Cava Concert
XVIII TEMPORADA

Trio Albera
format per 
Ian Lleonart, piano 
Jardiel Rodellas, violí  
Laura Sanz, violoncel
amb l’actriu Maria Jesús Lleonart
presenten el concert

Reflexos sonors 
amb les obres
Trio per a violí, violoncel i piano núm. 3 
en Do menor Op. 101 
de Johannes Brahms 
amb textos de Goethe i Klaus Groth

i Trio per a violí, violoncel i piano núm. 2 
en Si menor Op. 76 
de Joaquín Turina 
amb textos de Lope de Vega i G. Adolfo Bécquer 

Organitza: Foment d’Activitats Culturals, amb el suport de 
la Fundació Pius Bosch i l’Aula de Música del Centre

DISSABTE 12, a les 12 del migdia 
Presentació del catàleg de l’exposició de 
Neus Martín Royo

Poblenou: 
la memòria 
pintada 
que es va obrir al públic el 10 de setembre en 
quatre seus diferents del barri i que recorre 
l’evolució històrica del Poblenou des del segle 
XIX fins als nostres dies. 



  L’acte comptarà amb la 
presència de la pintora, direc-
tora de l’Aula de Dibuix i Pintu-
ra del Centre, Jordi Fossas, 
de l’Arxiu Històric del Poblenou, 
i de Francesc Romeu,
sacerdot i periodista.

DIUMENGE 13, a 2/4 de 6 de la tarda  

Taller de construcció 
de titelles
per a nens i nenes a partir de 3 anys, 
acompanyats, seguit de
l’espectacle de guinyol
com els d’abans

Pinotxo, el nen 
de fusta
A càrrec de la Companyia 
Sebastià Vergés de titella cata-
lana clàssica, guardonada amb 
el Drac d’or Ara Titelles a la Fira 
Internacional de Titelles de Lleida 2011.
(Més informació en programa especial)

DIVENDRES 18, a les 9 del vespre
DISSABTE 19, a les 9 del vespre 
DIUMENGE 20, a les 6 de la tarda 
La Secció de Teatre presenta

Verdaguer. 
Ombres i maduixes
Un musical basat en l’obra del poeta Jacint 
Verdaguer, amb música d’Arnau Tordera. 
Direcció: Joan Martínez 
(Més informació en programa especial)
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i aviat tornen les representacions de 

L’Estel de Natzaret  
18 desembre de 2022 a 2/4 de 6 de la tarda 

8 de gener 2023 a a 2/4 de 6 de la tarda 

DISSABTE 26, a 2/4 de 8 del vespre
DIUMENGE 27, a les 6 de la tarda
La Secció de Teatre presenta el musical

Annie 
de Charles Strouse 
interpretat pels infantils de la 
Secció 
Direcció: Neus Franquesa, 
Biel Mestres, Clara Mira i Mar 
Sebastià
(Més informació en programa especial)

La secció infantil de teatre presenta...

Dissabte 26 de novembre  a les 19:30 h
Diumenge 27 de novembre a les 18:00 h


