
abril 2021
DIJOUS 8, a les 8 del vespre 

Tertúlia literària 
SESSIÓ CCIX 

Llibre del mes:

Les nostres riqueses 
de Kaouther Adimi
Aquest mes tornem a programar la Tertúlia a les 8 
del vespre i sense sopar. 

Organitza: Foment d’Activitats Culturals

DISSABTE 17, a les 7 de la tarda  

Cava Concert  
CINQUÈ CONCERT DE LA XVI TEMPORADA

La flauta francesa
amb 

Carlos Muñoz, flauta (professor de l’Aula de Música)

i Judit Morral, piano
i el programa següent: 
Aria de l’ Orfeo i Euridice,  de Gluck
Sonata Arpeggione, de Schubert
Fantasie sur le Freischütz, de Taffanel 
Cantabile et presto, de Enescu
Fantasie sur le Carmen, de Borne

RESERVEU LES ENTRADES AMB ANTICIPACIÓ

Organitza: Foment d’Activitats Culturals

a finals de març...  
DIVENDRES 26, a les 8 del vespre
DISSABTE 27, a les 8 del vespre
DIUMENGE 28, a les 6 de la tarda  

La Secció de Teatre presenta 

Jesus Christ Superstar 
en concert
d’Andrew Lloyd Webber i Tim Rice
en una versió adaptada a les circumstàncies sanitàries 
actuals.

Direcció: Joan Olivé i Raquel Olivé

Durada: 90 minuts aproximadament

RESERVEU LES ENTRADES AMB ANTICIPACIÓ
Venda d’entrades a partir del dilluns 15 de març. En les entrades 

anticipades fins al dia d’abans de la primera funció hi ha 
un descompte d’1€.

PLACES LIMITADES - RIGOROSA PUNTUALITAT

(Detalls en programa especial) 



Informació, inscripcions i reserves, els feiners a
Secretaria de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 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

ADVERTIMENTS 
t En tots els actes programats es mantenen els proto-
cols 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

DIUMENGE 18, a 2/4 de 7 del vespre 
La Secció de Teatre i la Secció de Foment d’Activitats 
Culturals organitzen, a la sala d’espectacles, 
i amb motiu de la Diada de Sant Jordi

L’elogi compartit 
Enguany la Lectura oberta de poemes 
de la Secció de Teatre i l’Elogi de la lectura 
de la Secció de Foment d’Activitats Cultu-
rals es donen la mà en una vetllada 
cultural en què tots podeu ser els principals actors.
  Trieu aquell poema, aquell fragment de novel·la o aquella cançó 
que més us agradi i veniu a compartir-la amb tots nosaltres.
  Per motius d’organització, us demanem que, en la mesura del 
possible, els que tingueu previst participar-hi com a lectors, us 
poseu en contacte amb algun dels membres de les comissions 
de les dues seccions organitzadores o bé que envieu un missatge 
explicant què voleu fer a l’adreça info@elcentrepoblenou.cat.
  Tots hi sou convidats! Us hi esperem!

ENTRADA LLIURE - TAQUILLA INVERSA

RIGOROSA PUNTUALITAT

DISSABTE 24, a les 7 de la tarda 
DIUMENGE 25, a les 6 de la tarda  

La Secció de Teatre presenta 

Càsting 
‘La Comèdia’
de Roger Justafré 

Direcció: Josep Beltran

RESERVEU LES ENTRADES AMB ANTICIPACIÓ
Venda d’entrades a partir del dilluns 12 d’abril. 

En les entrades anticipades fins al dia d’abans de la 
primera funció hi ha un descompte d’1€.

(Detalls en programa especial) 


