
març 2020
DIJOUS 5, a 2/4 de 10 de la nit 

Tertúlia literària 
SESSIÓ CCIX 

Llibre del mes:

La dona de verd 
d’ Arnaldur Indridason
Presentat per Miquel Mateu
Fem la tertúlia a l’entorn d’una taula amb un 
sopar preparat per Menjador del Centre.
Preu del sopar: 13 euros

Organitza: Foment d’Activitats Culturals

DIJOUS 12, a 2/4 de 10 de la nit 
La Secció de Teatre presenta

Recital poètic
Obert a tothom que vulgui!
Un any més organitzem aquest recital de poesia 
obert a tothom en el que, si vols recitar, només 
has de triar la teva poesia preferida del teu 
autor preferit, o pots aprofitar com a inspiració 
de l’elecció un tema que t’apassioni... I només has de venir 
aquest dijous a 2/4 de 10 de la nit, o una mica abans per 
preparar-ho molt bé..  
 Direcció    Carme Capeta

 ENTRADA LLIURE - RIGOROSA PUNTUALITAT

DIVENDRES 20, a 2/4 de 10 de la nit
DISSABTE 21, a 2/4 de 10 de la nit
DIUMENGE 22, a les 6 de la tarda
La Secció de Teatre presenta 

T’odio, amor meu
Un musical de Dagoll Dagom basat 
en textos de Dorothy Parker i cançons 
de Cole Porter 
Direcció: Joan Martínez
(Detalls en programa especial)

DISSABTE 28, a les 7 de la tarda 

Cava Concert 
XV TEMPORADA
En el cinquè concert de la temporada 
us proposem un gran duet de piano i clarinet amb

Llum Colomer, piano

Xabier Gullón, clarinet
que ens oferirà  

Centre Moral i Cultural 
del Poblenou



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

Sonata n 1 en Fa menor op. 120, de Johannes Brahms 
Première Rhapsodie, de Claude Debussy 
Gran Duo Concertant op. 48, de Carl Maria Von Weber 

Organitza: Foment d’Activitats Culturals

DIUMENGE 29, tot el dia 
Vine amb nosaltres a veure 

La Passió de Cervera 
  Sortirem puntuals del Centre en 
autocar a 2/4 de 8 del matí.
  A un quart de 10 arribem al 
Gran Teatre de La Passió de Cervera, 
on, si es vol, hi ha cafeteria per 
esmorzar (no inclós en el preu).
  La representació comença a les 10 i dura fins a les 2.
  A continuació dinarem al restaurant escollit, amb el
següent menú: fideuà, vedella estofada amb bolets, pastís o 
fruita, pa, aigua, vi i café o tallat.
  A 2/4 de 5 començarem la visita guiada per el casc
antic de la població, els exteriors de l’edifici de la universitat
i el mirador de la pèrgola.
  A quarts de 7 de la tarda començarem el retorn a Barcelona.

Preu de la sortida: socis del Centre, 48 €; no socis, 54 €.
Places limitades. Inscripcions fins el 19 de març

...i a l’abril
Divendres 3 i dissabte 4, nit, 
i diumenge 5, tarda
La Secció de Teatre ofereix tres noves 
oportunitats de gaudir del súper 
musical rock de Lloyd Webber i Rice

Jesus Christ Superstar
que, dirigit per Joan Olivé Fernàndez, tant èxit ha 
obtingut els darrers anys al nostre escenari 
(Detalls en programa especial que s’enviarà properament)

I RECORDEU QUE TAMBÉ TENIM

AULA DE MÚSICA / AULA DE DANSA CLÀSSICA 
TALLER DE TEATRE MUSICAL / COR JOVE

AULA DE DIBUIX I PINTURA / MANUALITATS
TALLER DE COUNTRY EN LÍNIA / ANGLÈS

CURSET DE CASTANYOLES / PATCHWORK
 ESTIRAMENTS / COR POBLENOU / COSTURA

PUNTES AL COIXÍ / GRUP DE GÒSPEL
SWING / PASSEJADES AMB HISTÒRIA 

GRUP DE VIDA CREIXENT / IOGA


