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SETEMBRE

8 Dijous 19.30 h HISTÒRIA D’UN PROJECTE:  Exposició
  15 ANYS DE LA CUINA DEL MÓN 

8 Dijous 20 h PIERO PESCE Concert-  
   Activitat
   exposició

16 Divendres 20 h ORQUESTRA AFRICANA  Concert-
  DE BARCELONA Activitat   
   exposició

19 Dilluns 19 h PRESENTACIÓ PROJECTE  Xerrada
  LA CUINA DEL MÓN 

21 Dimecres 19.30 h  POSAR LÍMITS. EDUCAR,  Xerrada
  ESTIMAR I LES REBEQUERIES: 
  QUÈ HI PODEM FER? 

27 Dimarts 16 h  VISITA A LA LLOTJA  Itinerari
  DE BARCELONA 

28 Dimecres 17.30 h  RUTA HISTÒRICA  Itinerari
  PER LA BARCELONETA 

30 Divendres 20.30 h RECITALS A DOMICILI Concert-
   Música i lletra

OCTUBRE   

1 Dissabte 17 i 18 h EL PETIT ARBRE DE LA VIDA Activitat 
   en família

6 Dijous 19.30 h VIDES RERE EL TAULELL Exposició

7 Divendres 20.30 h VI VER Concert-   
   Música i lletra

8 Dissabte 11 h  GUERRA I FAM AL POBLE-SEC Itinerari

14 Divendres 20 h FESTIVAL BIS: CALIZA +  Concert
  MÁQUINA TOTAL 

15 Dissabte 11 h ALBAREDALPARC¡¡¡ Concert
  HOP URBÀ. CABARET DE DANSA  Activitat
  I ARTS URBANES-COMPETICIÓ  en família
  DE LONGBOARD I TALLER INFANTIL

17 Dilluns 18.30 h  COMERÇOS TRADICIONALS  Itinerari
  DEL POBLE-SEC 

20 Dijous 19 h MARIA ESTUARDO Teatre i   
   música 
   en directe

21 Divendres 20.30 h CANÇONS DE FER CAMÍ Concert-
   Música i lletra

22 Dissabte 10 h VISITA AL PARC DE LES OLORS:  Itinerari
  COLLITA I CONSERVA D’OLIVES

27 Dijous 19.30 h  GENEREM UN BON VINCLE Xerrada

NOVEMBRE

3 Dijous 19.30 h 7 DE CULTURA Exposició

3 Dijous 20 h SAFOLK Concert-  
   Act. exposició

4 Divendres 20.30 h L’ÚLTIM PI Concert-  
   La Carbonera

6 Diumenge 10 h  PHILIPPE HALSMAN. SORPRÈN-ME!  Itinerari

11 Divendres 20 h AQUÒFON Concert

12 Dissabte 19 h JAM DE TABALS Concert-  
   Act. exposició

18 Divendres 18 h QUI NO SAP RIURE  Activitat
  NO SAP VIURE en família 

18 Divendres 18 h ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ  Taller gratuït
  PER A MÚSICS 

19 Dissabte 20 h YA TENEMOS CHICA Teatre

20 Diumenge 11 h  FI DE PARTIDA: DUCHAMP, ELS  Itinerari
  ESCACS I LES AVANTGUARDES

21 Dilluns 19 h MICROMASCLISMES Taller-
   PerSpectiva

22 Dimarts 18 h QUE NO T’AGAFI EL MASCLISME Taller-
   PerSpectiva

23 Dimecres 20 h MIGRARÉ, MIGRARÁS, MIGRARÁN Espectacle
   multidisciplinar

25 Divendres 20.30 h ANDREW-A GROUP Concert-
   La Carbonera

27 Diumenge 11 h LLUÏSA VIDAL Itinerari 

29 Dimarts 19.30 h  COMUNICACIÓ ENTRE  Xerrada
  ADOLESCENTS I PARES
 

DESEMBRE   

1 Dijous 19.30 h COL·LECTIU ARTÍSTIC  Exposició
  DEL POBLE-SEC (CAPS) 

2 Divendres 18 h QUADERNS D’ARTISTA Act. exposició

2 Divendres 20 h BULB Dansa

12 Dilluns 17.30 h RECICLATGE CREATIU Act. expo. en  
   família-Nadal

13 Dimarts 19 h  CERÀMICA JAPONESA Act. exposició

15 Dijous 18 h LA IL·LUSTRACIÓ A TRAVÉS  Activitat
  DEL COLLAGE VINTAGE exposició

16 Divendres 18 h  ELS CULLDOLLA Activitat en
   família-Nadal

16 Divendres 18 h LA LÍNIA COM A EXTENSIÓ DEL  Activitat
  MEU COS. DIBUIX EN MOVIMENT exposició

16 Divendres  20.30 h OBLIVION Concert-
   La Carbonera



TALLERS 

NOU TALLER

INSCRIPCIONS
Del 5 al 21 de setembre 
Inscripció presencial al centre:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 
13.30 h i de 16.30 a 20 h
Dissabte, de 16.30 a 20 h
Inscripció en línia: 
https://albareda.inscripcionscc.
com/ccivic/
Oficina Tiquet Rambles: 
Inscripcions presencials al Palau de 
la Virreina, la Rambla, 99. 
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 
a 20.30 h

INFORMACIÓ DELS TALLERS

Data d’inici dels tallers: setmana 
del 26 de setembre, tret que se n’in-
diqui una altra.
Durada: 10 setmanes, tret que se 
n’indiqui una altra. 
Pagament: es farà un únic paga-
ment en el moment de formalit-
zar la inscripció. Un cop tancades 
les inscripcions, no se’n retornarà 
l’import. El pagament es pot fer en 
efectiu o amb targeta.
Reducció i subvenció dels imports 
als tallers: per a més informació, 
adreceu-vos al mateix centre.
Import trimestral: el preu inclou to-
tes les sessions.
Suplement: en cas d’inscripció pre-
sencial, el pagament del suplement 
es farà en el moment de formalitzar 
la inscripció. En cas d’inscripció en 
línia, el pagament del suplement es 
realitzarà el primer dia de classe.
Places limitades: els grups hauran 
de tenir un mínim d’inscrits per po-
der impartir-los, i disposen de pla-
ces limitades.

GUITARRA 
ELÈCTRICA 
Dimarts, del 27 de setembre al 
13 de desembre, de 18.45 a 20 h
Preu: 76,08 € (màxim 6 alumnes)
Professor: Jesús Ruíz

Taller a partir d’un mètode que ga-
ranteix un aprenentatge fàcil, pro-
gressiu i divertit. Es treballarà la gui-
tarra solista i la guitarra rítmica, tant 
en el rock com en el blues i el jazz. 
Material necessari: guitarra elèctri-
ca, pedal de distorsió o petita peda-
lera d’efectes, dos jacks i pua.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA (iniciació)
Dijous, del 29 de setembre a l’1 
de desembre, de 18.45 a 20 h
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruíz

Si vols començar a tocar la guitarra 
o tens uns coneixements bàsics de 
l’instrument, aquest és el teu taller.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA (continuació)
Dijous, del 29 de setembre a l’1 
de desembre, de 20 a 21.15 h 
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruíz

UKELELE 
Dimecres, del 28 de setembre 
al 14 de desembre, de 19.30 a 
20.45 h
Preu: 51,27 €
Professor: Manuel Benito, 
CEMB (Centre d’Estudis 
Musicals de Barcelona)

Podràs acompanyar les teves can-
çons preferides. 
Cada alumne ha de portar el seu ins-
trument. No cal tenir coneixements 
musicals.

TÈCNIQUES PER A 
LLETRISTES
Dijous, del 27 d’octubre 
al 17 de novembre (4 
sessions), de 19 a 20.30 h
Preu: 24,61 €
Professor Josep Pedrals

Des d’una perspectiva àmplia de 
la poètica, abordarem la tasca de 
pensar paraules per a la música i 
notar la música en les paraules.
Taller vinculat a Música i lletra, el cicle 
de música i poesia del CC Albareda.

ESTRATÈGIES 
DE COMUNICACIÓ 
PER A MÚSICS
Divendres 18 de novembre, 
de 18 a 21 h
Inscripció gratuïta. 
Places limitades.
A càrrec d’Artticco

Definir els missatges, crear la nos-
tra identitat digital, organitzar la in-
formació i els contactes, fer comu-
nicacions periòdiques i aprendre a 
donar valor a les aportacions que 
fem a les xarxes, són algunes de 
les coses que repassarem durant 
aquest taller pràctic. Adreçat a mú-
sics i bandes de música que volen 
donar a conèixer el seu projecte.

TALLER DE PEDALS 
I EFECTES PER A 
GUITARRA
Dissabte 26 de novembre, 
de 18 a 21 h
Preu: 12,31 €
Professor: Nico Roig

Veurem maneres de fregar o tocar 
una corda per aconseguir diferents 
sonoritats i potenciar-les amb l’us 
dels pedals (delays, fuzz, distorsions, 
reverbs, combinacions de picht, con-
troladors d’equalització per al fuzz...). 
No calen coneixements previs.

MÚSICA

NOU HORARI



CONVERSA 
EN ANGLÈS
Dimarts, del 4 d’octubre 
al 20 de desembre, 
de 19.15 a 20.15 h
Preu: 35,09 €
Professora: Let’s beEnglish 

Sempre has fet anglès però et costa 
llançar-te a parlar-lo? No tens opor-
tunitat de practicar-lo? T’oferim un 
espai on fer-ho! Ara podràs gaudir 
xerrant en anglès. I a més t’ho pas-
saràs bé perquè treballarem voca-
bulari i estructures gramaticals mit-
jançant jocs i activitats creatives de 
temes quotidians. Apunta-t’hi!

JARDINERIA 
CREATIVA
Dijous, del 6 al 27 d’octubre, 
de 19 a 21 h (4 sessions)
Preu: 28,07 € 
Suplement per a material: 26 €
Professor: Les Marietes

Monogràfics en els que es treballarà 
amb tècniques de jardineria i dife-
rents materials i on el fil conductor 
serà el món vegetal. Farem kodeda-
mas, jardins animats, pots amb flors 
i jardins comestibles.

COSMÈTICA 
NATURAL
Dijous, del 6 al 27 d’octubre, 
de 19 a 21 h (4 sessions)
Preu: 28,07 €
Suplement per a material: 10 €
Professora: Marta Dubreuil

Farem una introducció teòrica i tre-
ballarem amb les plantes que po-
dem utilitzar per a la pell i amb els 
múltiples preparats que podem ela-
borar en cosmètica natural: olis per 
a massatge, pomades, cremes hi-
dratants, pasta de dents, desodo-
rants, colònies, mascaretes, tònics 
facials... Cada participant rebrà 
apunts del curs i s’emportarà una 
mostra dels preparats elaborats.

EXPRESSIÓ

RECURSOS

CONVERSA 
EN FRANCÈS
Dilluns, del 3 d’octubre al 12 
de desembre, de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Professora: Pascal Verkest

Millorarem la comprensió oral i 
practicar la conversa en francès. A 
partir d’un document escrit o oral, 
els alumnes són invitats a parlar, 
donar la seva opinió i debatre so-
bre un tema d’actualitat, de cultura 
o de societat. No cal tenir un nivell 
de francès molt elevat.

CREATIVITAT

DIBUIX I PINTURA
Dilluns, del 3 d’octubre al 12 
de desembre, de 18.30 a 20 h
Preu: 52,64 €
Professora: Helena Basagañes

Coneixerem quins elements i aspec-
tes intervenen en les tècniques se-
ques i les humides, i els posarem en 
pràctica. Aprendrem a mirar, sintetit-
zar, veurem les possibilitats expres-
sives del material, dels suports... I 
com treballen altres artistes.

FIGURA HUMANA 
I MOVIMENT
Dilluns, del 3 d’octubre al 
12 de desembre, de 20 a 21.30 h
Preu: 52,64 €
Professora: Helena Basagañes

Taller centrat en la figura humana, 
però des de diferents vessants i tèc-
niques, enfocat principalment cap a 
l’apunt ràpid i gestual. Es faran al-
gunes sessions fora del centre, per 
dibuixar la gent que circula pel car-
rer, les places…en moviment.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ZUMBA DANCE
Grup 1: dilluns, 
de 19.15 a 20.15 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Grup 2: dijous, 
de 18.20 a 19.20 h
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
Preu: 35,09 € 
Professora: Sandra Rodríguez

PILATES
Dilluns, del 3 d’octubre 
al 12 de desembre, 
de 20.30 a 21.45 h
Preu: 43,86 € 
Professor: Jesús Aragón 

HATHA IOGA 
Grup 1: dimarts, del 27 de 
setembre al 13 de desembre, 
de 19 a 20.15 h
Grup 2: divendres, del 30 de 
setembre al 2 de desembre, 
de 18 a 19.15 h
Preu: 43,86 € 
Professora: Sonia Ignacio

IOGUILATES
Dimecres, del 28 
de setembre al 14 de 
desembre, de 10 a 11.15 h 
Preu: 43,86 €
Professora: Anna Berenguer

Activitat que uneix els beneficis del 
Pilates i del ioga per millorar la flexi-
bilitat i la força abdominal. La com-
binació de totes dues disciplines 
conviden els alumnes a una millo-
ra integral del benestar físic i psí-
quic, permet augmentar la consci-
ència corporal i facilita l’equilibri del 
cos i de la ment. Aquesta activitat 
t’ajudarà, a més, a millorar les te-
ves pràctiques de ioga i de Pilates.

BALLS DE SALÓ
Dimecres, del 28 de setembre 
al 14 de desembre, de 19.30 a 
20.30 h
Preu: 35,09 € 
Professora: Angélica del 
Carmen Díaz

Es recomana venir amb parella però 
no és imprescindible.

BALLS LLATINS 
Dimecres, del 28 de setembre 
al 14 de desembre, de 20.30 a 
21.45 h
Preu: 43,86 € 
Professora: Angélica del 
Carmen Díaz

Es recomana venir amb parella però 
no és imprescindible.

DANSA CREATIVA
Dimarts, del 27 de 
setembre al 13 de desembre, 
de 20.30 a 21.45 h
Preu: 43,86 €
Professora: Blanca de la Vega

A través de la dansa, el moviment, la 
música, el joc, la respiració i la vita-
litat, escoltarem els nostres proces-
sos interns obrint la capacitat crea-
tiva a una dansa connectada amb el 
moment present i el del grup.



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

FITNESS POST PART
Dijous, del 6 d’octubre 
al 15 de desembre, 
d’11.15 a 12.30 h
Preu: 43,86 €
Professor: Carlos Zarazúa

Si acabes de donar a llum i vols 
recuperar la figura o bé vols man-
tenir el cos en forma, aquest taller 
segueix un programa específic per 
tonificar el cos i treballar el sòl pel-
vià. Pots venir acompanyada del 
teu nadó.

GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Dilluns, del 3 d’octubre al 12 
de desembre, de 18 a 19 h
Preu: 35,09 €
Professor: Carlos Zarazúa

La gimnàstica abdominal hipo-
pressiva està destinada a millorar 
la postura i prevenir hèrnies, a re-
duir el perímetre de la cintura, tam-
bé millora la funció sexual, prevé la 
incontinència urinària i augmenta 
el rendiment esportiu.

TAI-TXI
Dijous, del 6 d’octubre al 
15 de desembre, de 19.30 a 
20.45 h.
Preu: 43,86 € 
Professora: Gemma Sunayà

TALLERS PER A INFANTS

APRENENT EN ANGLÈS
Per a infants de P5, 
1r i 2n de primària
Dimarts, del 27 de setembre al 
13 de desembre, de 18 a 19 h
Preu: 35,09 €
Professor: Let’s beEnglish

Els infants jugaran, cantaran i escol-
taran contes en anglès. Aprendran 
vocabulari i estructures bàsiques de 
la llengua anglesa de manera lúdi-
ca i natural, divertint-se i sense ado-
nar-se’n.

ELS MEUS PRIMERS 
PASSOS
Per a infants de P3 P4 i P5
Dimarts, del 27 de setembre al 13 
de desembre, de 17.15 a 18.15 h
Preu: 35,09 €
Professora: Yurena Ruíz

A través de diferents dinàmiques i 
jocs creatius prendrem consciència 
del nostre cos amb l’espai i els al-
tres. Desenvoluparem la imaginació i 
creativitat. Fomentarem l’autonomia 
i afavorirem la pràctica col·lectiva. 
Estimar-se, divertir-se...Trobar el cos 
en el joc.

TALLERS D’ENTITATS

AULA DE TEATREFÒRUM
INTERCULTURAL 
(11a edició) 
Si vols viure una experiència cre-
ativa intercultural, compartir ex-
periències i debatre estereotips i 
rumors sobre la diversitat cultural 
i la convivència, i si vols conèixer 

TALLERS EN FAMÍLIA

Les inscripcions als tallers per a in-
fants i tallers familiars han de fer-les 
el pare, la mare o el tutor legal de 
l’infant. Els infants hauran de venir 
acompanyats d’un adult (gratuït per 
a l’adult acompanyant).

MÚSICA 
PER A NADONS
Per a nadons de 4 a 16 mesos
Dimarts, del 27 de setembre al 13 
de desembre, de 16.30 a 17.30 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Aitziber Olabarri

Espai d’estimulació musical prime-
renca on oferirem eines per apren-
dre a créixer i a divertir-nos amb la 
pràctica musical. Activitat que afa-
voreix la relació afectiva entre adult 
i infant per poder-la incorporar en la 
quotidianitat. 

MÚSICA PER ALS 
MÉS PETITS 
Per a infants de 16 mesos 
a 3 anys
Grup 1: dilluns, del 26 de 
setembre al 28 de novembre, 
de 16.45 a 17.45 h 
Grup 2: dimarts, del 27 de 
setembre al 13 de desembre, 
de 17.45 a 18.45 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Aitziber Olabarri

Farem música de manera viven-
cial. Hi haurà activitats d’audició, 
aprenentatge de cançons, jocs rít-
mics, danses, activitats vinculades 
a la lectoescriptura musical, cons-
trucció i execució d’instruments, 
activitats pensades perquè els in-
fants accedeixin als coneixements 
musicals de manera lúdica.

DANSA AMB ELS 
MÉS PETITS 
Per a infants des que 
caminen, fins als 3 anys
Dijous, del 29 de setembre a 
l’1 de desembre, de 17 a 18 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Yurena Ruíz

a gent de molts països i aprendre 
tècniques de Teatre Fòrum, no t’ho 
pensis i inscriu-t’hi. Aquest és el teu 
espai! T’hi esperem! Tots fem teatre!
Dijous, del 6 d’octubre al 24 de no-
vembre, de 18.30 a 21.30 h
Organització: Casa Asia, Pla BCN In-
terculturalitat - Direcció de Drets de 
Ciutadania i Immigració de l’Ajunta-
ment de Barcelona- i la Xixa Teatre 
amb la col·laboració del Centre Cul-
tural Albareda. Més informació i ins-
cripcions fins al 29 de setembre: 
interculturalidad@casaasia.es

CASTELLERS DEL 
POBLE-SEC: CURS DE 
TIMBAL TRADICIONAL
El grup de músics dels Castellers del 
Poble Sec acompanyem la colla en 
les actuacions i cercaviles. Som un 
grup de joves apassionats per la cul-
tura popular i tradicional. En aquesta 
ocasió oferim un curs d’iniciació al 
timbal de llautó tradicional. Treballa-
rem aspectes de tècnica, postura i 
ritmes per acompanyar les gralles. 
Curs gratuït impartit per un timbaler 
professional. Places limitades. 
Del 2 de setembre al 4 novembre, di-
vendres de 20.45 h a 21.45 h.
Més informació: musics@castellers-
delpoblesec.cat

CATALÀ PER A ADULTS
Vols aprendre català? 
El Consorci per a la Normalització 
Lingüística ofereix diversos cursos 
per aprendre’n i millorar-lo. 
Organització: CNL de Barcelona, 
delegació de Sants-Montjuïc
Més informació i inscripcions a: 
c/ Guitard 17, tel. 934 912 797 

SUSOESPAI
L’Associació SUSOESPAI, Creació 
i salut mental, és una entitat sense 
ànim de lucre que vol apropar els 
museus d’art a l’àmbit de la salut 
mental mitjançant la pràctica artís-
tica. Les propostes artístiques giren 
a l’entorn de les col·leccions perma-
nents i les exposicions temporals del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
i la Fundació Joan Miró. Telèfon de 
contacte: 626 824 152



MÚSICA 

MÚSICA I LLETRA 
LA CARBONERA
COL·LABORACIONS

Entrada gratuïta. Aforament limitat.

MÚSICA I LLETRA

Un cicle de concerts al pati de l’Albareda amb propostes que són un punt 
de trobada entre poetes i músics.

RECITALS A DOMICILI
Divendres 30 de setembre, a les 20.30 h

La banda, que combina poesia i mú-
sica, presenta un espectacle amb 
dues sonoritats molt marcades: una 
en la qual flirtegen amb el folk d’arrel 
americana, i l’altra, més fosca, en la 
qual els instruments electritzats i la 
música electrònica marquen la línia 
que segueix el nou disc. 
Guillem Callejon (guitarra, lap steel, 
banjo), Iago Marta (guitarra, efec-

tes, charango), Alex Valdés (contrabaix, percussió), Eduard Carmona (veu). 

VI VER
Divendres 7 d’octubre, a les 20.30 h

Nico Roig i Josep Pedrals arrangen 
el terreny per poder criar animala-
des en bones condicions, portant el 
públic al seu “viver” creatiu a base 
de cançons, versets i comèdies, i 
desbarrant sobre les causes de l’art 
i sota els efectes del vi. Durant l’es-
pectacle es podrà tastar el vi de cul-
tiu ecològic del celler Dasca Vives.
Les consumicions aniran a càrrec del públic.

CANÇONS DE FER CAMÍ
Divendres 21 d’octubre, a les 20.30 h

Borja Penalba i Mireia Vives fan 
Cançons de fer camí, on presen-
ten el seu últim treball L’amor fora 
de mapa, basat en poemes de Roc 
Casagran.
Junts volen transmetre les seues 
actuals inquietuds, oferint la seua 
mirada personal del que els envol-
ta. Eclèctics i experimentats en la 
música, fugen de qualsevol etique-

ta. Tan sols fan cançons i les canten, siga a partir de poemes aliens o 
mots propis.

MÚSICA



MÚSICA

LA CARBONERA

Un cicle eclèctic per mostrar els grups que tiren endavant els seus projectes 
a l’Albareda. En aquests concerts veureu què es cou setmana rere setmana 
als bucs d’assaig del centre.

L’ÚLTIM PI
Divendres 4 de novembre, a les 20.30 h

Aquest grup de recent formació presenta la nova gravació en què han estat 
treballant. Folk amb veus i harmonies càlides i un coixí instrumental que 
flirteja amb els clàssics dels 70.
Lluís Ferrer (veu i guitarra) Eduard Garrido (baix), Carlos Lope (veu i guitar-
ra), Jordi Morell (bateria i percussió), Guillem Payaró (veu, flauta i guitarra), 
Martí Santacana (veu, flauta i guitarra).

ANDREW-A GROUP
Divendres 25 de novembre, a les 20.30 h

Andrew Ardo forma aquest trio ins-
trumental i edita el disc Hot Roads 
amb un so rock, blues, country, 
jazz i fusió. Presenta temes propis 
i versions d’artistes com Rory Ga-
llagher, Jeff Beck, Roy Buchanan... 
tots mesclats en clau d’improvisa-
ció.
Andrew Ardo (guitarra), Marc Thió 
(bateria), Santiago Arteaga (baix).

OBLIVION
Divendres 16 de desembre, a les 20.30 h

Aquest grup de joves amics fusionen rock, metall i jazz. Després d’un any 
d’haver començat aquest nou projecte i fer algunes actuacions portaran les 
seves versions i temes propis a l’escenari de l’Albareda.
Músics: Adrián Miras (guitarra i veu), Sebastián Niño (baix), Alejandro San-
ches (bateria i veu).

COL·LABORACIONS

Entrada gratuïta. Aforament limitat.

PIERO PESCE
Dijous 8 de setembre, a les 20 h

Inauguració de l’exposició “His-
tòria d’un projecte: 15 anys de La 
Cuina del Món”
El calabrès Piero Pesce encapçala 
el grup Questioni Meridionali Folk, 
un projecte que recorre tots els ra-
cons de les tradicions musicals de 
la Mediterrània. Oferirà un petit con-
cert en solitari per inaugurar l’expo-
sició dels 15 anys de La Cuina del 
Món.
Activitat complementària a l’exposició “Història d’un projecte: 15 anys de 
La Cuina del Món”

ORQUESTRA AFRICANA DE BARCELONA
Divendres 16 de setembre, a les 20 h

L’Orquestra Africana de Barcelona és una formació especialitzada en les 
músiques urbanes d’Àfrica. En aquesta ocasió ens presentarà un especta-
cle basat en les músiques de l’Àfrica Occidental. 
Activitat complementària a l’exposició “Història d’un projecte: 15 anys de 
La Cuina del Món”

FESTIVAL BIS
CALIZA + MÁQUINA TOTAL
Divendres 14 d’octubre, a les 20 h

Continuem la col·laboració amb l’edició de tardor del festival BIS, fira dis-
cogràfica de la música independent de Barcelona, presentant un nou Split 
7’’ de Puente Aéreo, un diàleg musical entre Madrid i Barcelona, amb una 
banda de cada ciutat i promogut per La Fonoteca.

SAFOLK
Dijous 3 de novembre, a les 20 h

Música popular d’arreu i especialment dels Països Catalans per ballar des 
d’una jota o un pasdoble fins a diferents ritmes orientals i cançons d’autor.
Activitat complementària a l’exposició “7 de cultura”



PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 

XERRADES
ITINERARIS
EXPOSICIONS
ARTS ESCÈNIQUES
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
ALBAREDALPARC¡¡¡
PerSpectiva

Totes les activitats són gratuïtes, 
tret que s’indiqui un preu.

Gratuït

Cal inscripció prèvia

PerSpectiva: és la mirada de gènere dels 
equipaments que formen part del barri del Poble-
sec: Centre Cívic El Sortidor, Biblioteca Francesc 
Boix i Centre Cultural Albareda

ALBAREDALPARC¡¡¡: Programació cultural 
al parc de les Tres Xemeneies

Activitat amb recollida d’aliments i material 
de neteja per a l’ONG Bona Voluntat en Acció

G
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MÚSICA

AQUÒFON
Divendres 11 de novembre, a les 20 h

L’Aquòfon és un innovador generador de so electrònic activat mitjançant 
la percussió amb líquid. Les gotes musicals ens permeten compondre en 
temps real tota una gamma de fantasies sonores irrepetibles. Presentació 
del concert 8 Trigramas, un projecte de duet amb el saxofonista Pablo Volt. 
L’Aquòfon és una creació de Parto: Patxi Valera i LAR Regido.
Intèrprets: Patxi Valera (aquòfon), Pablo Volt (saxòfon).

JAM DE TABALS
Dissabte 12 de novembre, a les 19 h

Activitat complementària a l’exposició “7 de cultura”



RUTA HISTÒRICA PER LA BARCELONETA
Dimecres 28 de setembre, a les 17.30 h
A càrrec d’“El Centre de la Platja”

Inscripcions a partir del 5 de setembre
A través d’un itinerari guiat, descobrirem els secrets d’aquest barri: com es va 
formar, com s’hi vivia, com eren les platges i quina gent hi vivia i hi treballava.

GUERRA I FAM AL POBLE-SEC
Dissabte, 8 d’octubre, a les 11 h
A càrrec de Susana Azcoita, de Bcn Food Tours

Inscripcions a partir del 5 de setembre
Ruta guiada pels llocs emblemàtics del Poble-sec. Parlarem dels inicis del 
barri i de la seva història.

COMERÇOS TRADICIONALS 
DEL POBLE-SEC
Dilluns 17 d’octubre, a les 18.30 h
A càrrec de Josep Guzman de Cerhisec 
(Centre de Recerca Històrica del Poble-sec)

Inscripcions a partir del 5 de setembre
Amb aquest itinerari es volen donar a conèixer alguns dels comerços amb 
més antiguitat del barri del Poble-sec, però també aquells de nova aparició 
que reprodueixen mètodes de venda tradicionals, com la venda a granel.

VISITA AL PARC DE LES OLORS: 
COLLITA I CONSERVA D’OLIVES
Dissabte 22 d’octubre, de 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Olors Cal Vilanova (Sant Marçal)
Preu: 5 € 
A càrrec de Rossend Font

Inscripcions a partir del 5 de setembre
El punt de trobada s’informarà un cop tancat el grup. Nivell mitjà de dificultat.
Transport a càrrec dels participants. Caldrà dur calçat adequat per cami-
nar en entorn rural i un snack. En cas d’assistència de menors d’edat o de 
persones amb mobilitat reduïda, cal comunicar-ho al Centre.

XERRADES

CICLE DE XERRADES ADREÇAT A MARES I PARES
A càrrec de Psico 2 Psicologia i Psicopedagogia
Per poder educar i estimar els nostres fills i filles, és imprescindible que 
existeixi una bona comunicació. Aquesta és clau perquè es creï un bon 
vincle, un ambient de respecte, de tolerància, d’afecte i de confiança a la 
llar. Si el nostres fills i filles se senten estimats, guiats, escoltats i amb su-
port, molt possiblement la comunicació serà més positiva i l’ambient fa-
miliar serà l’idoni perquè es doni un bon desenvolupament de la persona 
en tots els nivells.

POSAR LÍMITS: EDUCAR, ESTIMAR 
I LES REBEQUERIES: QUÈ HI PODEM FER?
Dimecres, 21 de setembre a les 19.30 h

GENEREM UN BON VINCLE
Dijous, 27 d’octubre a les 19.30 h

COMUNICACIÓ ENTRE ADOLESCENTS 
I PARES
Dimarts, 29 de novembre a les 19.30 h

G
ITINERARIS

La inscripció als itineraris gratuïts es podrà fer presencialment o per telèfon 
al: 934 443 719. El punt de trobada es comunicarà un cop tancat el grup. 
Places limitades.

VISITA A LA LLOTJA DE BARCELONA
Dimarts 27 de setembre, a les 16 h
Preu entrada: 5 €. Pagament a La Llotja
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat. 

Inscripcions a partir del 5 de setembre
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al Centre Cívic. Places limitades
 

G
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ITINERARIS



PHILIPPE HALSMAN. SORPRÈN-ME! 
Diumenge 6 de novembre, a les 10 h
A càrrec d’Obra Social “La Caixa”-Caixa-Forum Barcelona 

Inscripcions a partir 
del 3 d’octubre
Selecció de més de 300 fotografies 
de Philippe Halsman, considerat un 
dels fotògrafs més importants del 
segle XX, reconegut per les 101 por-
tades que ha fet a la revista LIFE, 
i també per l’extensa col·laboració 
que va tenir amb Salvador Dalí. 

 

FI DE PARTIDA: DUCHAMP, ELS ESCACS 
I LES AVANTGUARDES
Diumenge, 20 de novembre a les 11 h
A càrrec de la Fundació Joan Miró

Inscripcions a partir del 3 d’octubre
Visita guiada on es presenta una anàlisi de les avantguardes del segle xx 
fins a l’eclosió de l’art conceptual des de la perspectiva del que sembla una 
anècdota sense importància: el joc dels escacs. 
L’exposició compta amb el patrocini de la Fundación BBVA i ha estat co-
missariada per Manuel Segade.

LLUÏSA VIDAL
Diumenge 27 de novembre, a les 11 h

Inscripcions a partir 
del 3 d’octubre
Lluïsa Vidal (1876-1918), pintora, 
dibuixant i il·lustradora, va formar 
part de la generació jove dels artis-
tes modernistes catalans. Pintora 
de gènere, que reflecteix amb total 
naturalitat la vida quotidiana de les 
dones, una visió genuïna i excep-
cional d’una dona sobre el món de 
les dones. 
A càrrec del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC)

ITINERARIS
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EXPOSICIONS

HISTÒRIA D’UN PROJECTE: 
15 ANYS DE LA CUINA DEL MÓN
Del 8 de setembre a l’1 d’octubre
Inauguració dijous 8 de setembre a les 19.30 h amb 
concert a càrrec de Piero Pesce a les 20 h
A càrrec de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec 

Aquesta exposició vol celebrar i descriure els primers quinze anys d’activitat 
de La Cuina del Món, un projecte sociolaboral i cultural amb la gastronomia 
com a eix vertebrador, impulsat pel districte de Sants-Montjuïc i adreçat a 
persones estrangeres i/o en risc d’exclusió.

Activitats complementàries 
a l’exposició:

ORQUESTRA AFRICANA 
DE BARCELONA
Divendres 16 de setembre, 
a les 20 h
Concert

PRESENTACIÓ PROJECTE LA CUINA DEL MÓN
Dilluns 19 de setembre a les 19 h
Si vols participar en la propera edició de La Cuina del Món pots venir a la 
presentació a rebre informació. Un curs mediterrani amb condiments ben 
internacionals. 
Podeu consultar la resta de la programació a ajuntament.barcelona.cat/cci-
vics/elsortidor i ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

VIDES RERE EL TAULELL
Del 6 al 29 d’octubre
Inauguració dijous 6 d’octubre a les 19.30 h

Projecte fotogràfic a càrrec de Mò-
nica Villanueva Benet David Torre-
blanca Vera 
Aquest és un projecte que s’apropa 
a botigues molt significatives de la 
ciutat, algunes de les quals es tro-
ben en perill d’extinció o bé ja han 
desaparegut. 

Activitats complementàries a l’exposició:

COMERÇOS TRADICIONALS DEL POBLE-SEC 
Dilluns, 17 d’octubre, a les 18.30 h
Itinerari
A càrrec de Josep Guzman de Cerhisec 
(Centre de Recerca Històrica del Poble-sec)

PSG
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EXPOSICIONS EXPOSICIONS
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7 DE CULTURA
Del 3 al 26 de novembre
Inauguració dijous 3 de novembre a les 19.30. Concert a les 20 h 
a càrrec de Safolk
Exposició a càrrec del Consell de Cultura Popular i tradicional 
del Poble-sec per donar a conèixer les entitats d’arrel 
tradicional catalana del barri: Amics de la Sardana, Castellers 
del Poble-sec, Diables del Poble-sec, S.C.C Els Moderns, S.C 
La Palma, Gegants del Poble-sec i Renaixença.

Activitats complementàries a l’exposició:

ASSAJOS OBERTS DE LES ENTITATS
- CASTELLERS DEL POBLE-SEC: visita guiada a l’exposició 

per explicar el projecte audiovisual Castelloscopi i visita al local 
d’assaig, els dies 8,11,15 i 18 de noviembre, de 18 a 19 h. 

- GRALLERS DELS GEGANTS: dimecres 9 de novembre de 20 a 21.30 h 
(buc assaig CC Albareda).

- GEGANTS DEL POBLE-SEC: curs de balls de gegants, dissabte 5 de 
noviembre, de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h.

- JAM TABALERS DIABLES: dissabte 12 de novembre, a les 19 h (sala 
d’actes CC Albareda).

- S.C ELS MODERNS: dimarts 8,15 i divendres 11 i 25 de novembre, de 
20 a 21.30 h (buc assaig CC Albareda).

Podeu consultar la resta de la programació a ajuntament.barcelona.cat/cci-
vics/elsortidor i ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

COL·LECTIU ARTÍSTIC DEL POBLE-SEC 
(CAPS)
De l’1 al 30 de desembre
Inauguració 1 de desembre a les 19.30 h

Exposició multidisciplinar d’aquest col·lectiu format per creadors i creado-
res del Poble-sec. 

Activitats complementàries a l’exposició:

QUADERNS D’ARTISTA
Divendres 2 i 9 de desembre, de 18 a 20.30 h
A càrrec de Verónica Leiva i Adrián Arnau
www.adrianarnau.es
Taller adreçat a públic adult
Els participants hauran de portar un quadern o llibreta i materials de dibuix
El quadern d’artista és una eina bàsica per fomentar la creativitat. En aquest 
taller es farà una introducció a diferents tècniques amb les quals desenvo-
lupar un diari gràfic on les idees puguin prendre vida.

RECICLATGE CREATIU
Dilluns 12 de desembre, de 17.30 a 19 h
A càrrec de Joustine Roux
facebook.com/REcreaBarcelona/
Taller en família
Els participants podran portar materials propis
Activitat perquè tota la família s’ho passi bé aprenent a fer decoració de 
Nadal amb elements reciclats.

CERÀMICA JAPONESA
Dimarts 13 de desembre, de 19 a 20.30 h
A càrrec de Misako Homma
misakohomma.com
Taller adreçat a públic adult
Taller d’introducció a la ceràmica
Suplement per a material: 3 € que es pagaran el dia de l’activitat
Es farà una petita peça amb la qual es posaran en pràctica tècniques com 
el modelatge i la decoració amb engalbes.

LA IL·LUSTRACIÓ A TRAVÉS DEL COLLAGE VINTAGE
Dijous 15 de desembre, de 18 a 20 h
A càrrec de Mariana Mizarela
http://marianamizarela.blogspot.com.es/
Taller adreçat a públic adult
Els participants podran portar materials per retallar (cúter, tisores) i papers.
Es farà una breu introducció al collage, a les tècniques i als diferents tipus 
de retallada. 

LA LÍNIA COM A EXTENSIÓ DEL MEU COS. DIBUIX 
EN MOVIMENT
Divendres 16 de desembre, de 18 a 20 h
A càrrec de Blanca Navas
blancanavas.com
cocoypincel.blogspot.com.es
Taller adreçat a infants i joves de 12 a 16 anys
Suplement per a material: 3 €, que es pagaran el dia de l’activitat
Explicació, exemples i pràctica del dibuix contemporani més enllà de la 
taula o el cavallet.



Aforament limitat

MARÍA ESTUARDO 
Dijous 20 d’octubre, a les 19 h
Cia. La Estuardo

Teatre i música en directe
Un espectacle multidisciplinari inspi-
rat en l’obra Maria Estuard de Frie-
drich Schiller. Una reflexió sobre l’és-
ser humà i la relació amb el poder. 
Sis actors en escena, més de deu 
personatges i només una corona.
Repartiment: Garby Moya, Alba 
Bosch, David Lifschitz, Blas Caba-
llero, Maximiliano Genanian i Raül 
Tortosa. Regidor: Esteban Labari. Dramatúrgia i direcció: Valentina Calan-
driello, Máximo Huerta i Nicolás Rivero.

YA TENEMOS CHICA
Dissabte 19 de novembre, a les 20 h
Cia. Més enllà del Paral·lel

Comèdia
Marta i Julio, acabats de casar, perseguits per la ubiqua presència de Ve-
nancia, la mare d’ella, han de contractar una assistenta. Cap de les candi-
dates, però, acaba d’encaixar en la idiosincràsia familiar.

MIGRARÉ, MIGRARÁS, MIGRARÁN
Dimecres 23 de novembre, a les 20 h

Espectacle multidisciplinari
Projecte escènic multinarratiu en què es relacionen gèneres diferents. La 
peça busca una poètica sobre la migració a través de l’escriptura escèni-
ca col·lectiva que uneix l’estudi de les migracions, de gènere, estètic i el 
treball de camp.
Projecte guanyador d’Iberescena 2016 
Director: Javier Gutiérrez. Assistent a la dramatúrgia: Daniela Palmeri. Ac-
trius: Carolina Torres Topaga, Silvia Albert, Teresa Urroz.

BULB
Divendres 2 de desembre, a les 20 h

Dansa i moviment i presentació del projecte
Bàcum produccions
‘Bulb’ és una escenografia luminica i interactiva. Treballem el moviment en 
relació a la intensitat de la llum i/o la modulació del so, com a manera vi-
sual d’agafar consciència del cos. Aquesta és una mostra del procés que 
ha resultat del treball conjunt entre la companyia Múcab Dans i el col·lectiu 
del Centre Cívic Ribera Baixa d’El Prat de Llobregat.

ARTS ESCÈNIQUES ACTIVITATS EN FAMÍLIA

PS
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Cal inscriure’s prèviament de manera presencial o trucant al telèfon del 
centre. El període d’inscripció comença 15 dies abans de l’activitat. Places 
limitades. Els infants hauran de venir acompanyats d’un adult.

EL PETIT ARBRE DE LA VIDA
Dissabte 1 d’octubre
1r passi: 17 h / 2n passi: 18 h. Durada: 35 min.
Cia. Aboon Teatre

Espectacle per a infants de 6 mesos a 3 anys.
Els 5 elements ens transporten per la creació de la vida a ritme de nadó. 
Descobrim un nou món dins la nostra imaginació i una proposta innova-
dora presentada per una actriu i un arbre d’on tot emana. Després de la 
funció, els infants gaudiran una estona de l’espai de joc amb els elements 
geomètrics de l’espectacle.

ALBAREDALPARC¡¡¡
COMPETICIÓ DE LONGBOARD I TALLER INFANTIL
Dissabte 15 d’octubre, a les 11 h

Inscripcions gratuïtes al CC Albareda i presencialment 30 minuts abans de 
la competició 
Joves i adults podran gaudir del plaer d’anar sobre rodes, superant obs-
tacles i demostrant l’habilitat amb la taula. Per als més petits hi haurà un 
taller artístic amb “gimcana sobre rodes” per fer els primers equilibris da-
munt la taula. 
Activitats a càrrec de Associació Esportiva Long School amb la col·laboració 
d’Inercia.com i SimplyBoards.

QUI NO SAP RIURE NO SAP VIURE
Divendres 18 de novembre, a les 18 h
A càrrec d’Andreu Galan, Vagó de Versos

És un espectacle de narració oral basat en el poemari homònim del poeta 
i rapsode Andreu Galan, en què la poesia, la cançó i les històries rimades 
de l’antigor i dels nostres dies es donen la mà.

RECICLATGE CREATIU
Dilluns 12 de desembre, de 17.30 a 19 h
A càrrec de Joustine Roux

facebook.com/REcreaBarcelona/Taller en familia
Els participants podran portar materials propis
Activitat perquè tota la família s’ho passi bé aprenent a fer decoració de 
Nadal amb elements reciclats.
Activitat complementària a l’exposició “Col·lectiu artístic del Poble-sec 
(CAPS)”



ALBAREDALPARC¡¡¡

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
G

ELS CULDOLLA
Divendres 16 de desembre, a les 18 h
A càrrec de Mireia Córdoba

En commemoració dels cent anys 
del naixement de Roal Dahl propo-
sem una activitat que servirà per co-
nèixer-ne el món literari, per fomen-
tar-ne la lectura i per adherir-nos 
així als actes d’homenatge a l’autor. 
Els Culdolla ens portaran a fixar-nos 
en les manies de l’artista i a desta-
car-ne les de cadascú. Farem una 
immersió en l’obra, fabricant amb 
blandiblub elements que porten a l’observació afegint així un component 
de joc.

HOP URBÀ
Dissabte 15 d’octubre, a partir de les 11 h

Jornada dedicada a la cultura urbana, tallers i competició de longboard i 
skate oldschool al Parc de les Tres Xemeneies.

COMPETICIÓ DE LONGBOARD 
I TALLER INFANTIL
Inscripcions gratuïtes al CC Albareda i presencialment 30 minuts abans de 
la competició 
Joves i adults podran gaudir del plaer d’anar sobre rodes, superant obstacles 
i demostrant l’habilitat amb la taula. Per als més petits hi haurà un taller artís-
tic amb “gimcana sobre rodes” per fer els primers equilibris damunt la taula. 
Activitats a càrrec de Associació Esportiva Long School amb la col·laboració 
d’Inercia.com i SimplyBoards.

HOP CABARET DE DANSA I CULTURA URBANES
A partir de les 12.30 h. Amb les actuacions de:
Djammal (presentador i popping) 
Pedro Benabides (oda cyr-breakdance) 
African Power (circ)
Forever rei del Pop (dansa hip-hop amb música en viu)
Pulmón (beatbox i DJ)
La Troupe Urbana (sorpreses urbanes) 
I jam de ball per acabar la festa!
A càrrec del Festival de dansa i cultura urbana HOP’16

ENTITATS

ASSOCIACIÓ DIABLES DEL POBLE-SEC
Vols formar part de la nostra entitat? Tenim una secció d’adults, els Diables 
del Poble-sec, una secció infantil, els Fills de Satan del Poble-sec i una sec-
ció de percussió, els Tabalers del Poble-sec. 
Pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a 
diables@diablesdelpoblesec.org i pots consultar tota la informació a 
www.diablesdelpoblesec.org

CLUB PETANCA POBLE-SEC
Vols aprendre a jugar a la petanca? De dimarts a dijous, d’11 a 13 h, pots 
anar a les pistes ubicades al parc de les Tres Xemeneies i demanar pel Sr. 
Juan Galindo o per Ricardo Rodríguez que t’ensenyaran aquest esport i 
passaràs una estona divertida. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia i 
per a totes les edats.

GRALLES DELS CASTELLERS
Ets músic i et ve de gust aprendre a tocar la gralla o el tabal amb els 
Castellers del Poble-sec? Vine els divendres, de 20 a 22 h, i pregunta per 
nosaltres. Més informació: castellersdelpoblesec.cat
musics@castellersdelpoblesec.cat

EL CENTRE

PerSpectiva 

Activitats en col·laboració amb el Centre per la Igualtat 
i Recursos per a les Dones (CIRD) 
Places limitades

MICROMASCLISMES 
Dilluns 21 de novembre a les 19 h

Adreçat a públic adult. A càrrec de Rubèn Sánchez Ruiz.
Taller per abordar els diferents tipus de violència masclista en diferents 
àmbits, de la més subtil i quotidiana com els micromasclismes a la més 
destructiva i visible com els feminicidis.

QUE NO T’AGAFI EL MASCLISME!
Dimarts 22 de novembre a les 18 h

Adreçat a joves de 16 a 18 anys. A càrrec de l’Associació Candela.
Aprofundirem, des d’una perspectiva de gènere sobre les seves causes, 
conseqüències i diferents manifestacions a partir de referents juvenils. 



ENTITATS

GRALLES I TABALS DEL POBLE-SEC
Els Geganters i Grallers del Poble-sec assagem els dimecres de 20.30 a 
21.30 h. És un assaig obert a qualsevol persona que vulgui aprendre a tocar 
la gralla o el timbal per acompanyar les cercaviles dels gegants del barri. 
Només cal que portis l’instrument i rebràs un curs impartit pels membres 
de la colla de grallers. Contacte: Cristina Velasco, gegants@poblesec.org

SC ELS MODERNS
Vols participar en una banda de trompetes i tambors? Doncs vine amb 
nosaltres i t’ho passaràs bé. Som Els Moderns del Poble-sec, una entitat 
fundada el juliol del 1926, i assagem els divendres de 20 a 22 h. Pots con-
tactar amb nosaltres a través de Facebook (SC Els Moderns del Poble Sec) 
o a: S.C.MODERNSPOBLESEC@gmail.com

PROJECTES

DO D’ACORDS
Do d’acords, l’orquestra infantil i juvenil del Poble-sec, és un projecte so-
cioeducatiu de l’associació Integrasons adreçat a infants i joves del Poble-
sec. La metodologia que fan servir es basa en l’ensenyament d’instruments 
musicals i la creació artistica i comunitària com a mitjà ideal per al desenvo-
lupament d’aptituds, diàleg i transmissió de valors. Es desenvolupa un mo-
del de gestió comunitari i participatiu. Més informació a: integrasons.com

LA TARDA JOVE
Punt de reunió per a joves a partir de 16 anys. Es fan diferents tallers i es 
parla dels temes que us interessen. Si vols conèixer d’altres nois i noies de 
la teva edat i aprofitar els dimecres i els divendres de 17.30 a 19 h per fer 
algun taller (ball, manualitats, relaxació, tarda de cinema...), vine a conèi-
xer-nos. Contacte: Laura Pérez: lauryt-pm@hotmail.com. Tel: 685 129 650

TEMPS PER TU 
Dissabtes quinzenals, de 16.30 a 20 h

Activitats lúdiques per a joves i adults amb discapacitat que permeten fo-
mentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies 
cuidadores de persones amb dependència.
Organització: Programa de Temps i Qualitat de Vida, Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i Districte de 
Sants-Montjuïc. Per a més informació podeu contactar amb el tècnic de 
discapacitats del Districte, furgell@bcn.cat, o bé a través del Programa 
de Temps i Qualitat de Vida, tempspertu@bcn.cat.

ESPAI DE TROBADA
El Centre Cultural Albareda posa a la teva disposició un espai on trobar-te 
amb altres persones, llegir una novel·la o la premsa del barri, intercanviar 
llibres, prendre un refresc o un cafè. Vine a conèixer aquest espai!

CESSIÓ D’ESPAIS
L’equipament té espais disponibles per a entitats, associacions, particu-
lars i empreses. 
Més informació a ccalbareda@ccalbareda.cat o visita el nostre web.

BUCS D’ASSAIG
Si tens un grup de música i necessites un espai on assajar, vine al Centre 
Cultural Albareda. Disposem de set cabines insonoritzades de diferents 
dimensions (de 17,20 m2 fins a 34,80 m2). Tres d’aquestes cabines estan 
equipades amb equip de so, bateria, dos amplificadors de guitarra i un de 
baix. Més informació a ccalbareda@ccalbareda.cat o visita el nostre web.

SERVEIS

PROJECTES

TREBALL ALS BARRIS
Espai de recerca de feina i tallers monogràfics guiat per personal tècnic 
dins d’un itinerari d’inserció sociolaboral. Si vius al barri i busques feina, 
informa’t del Dispositiu d’Inserció del Projecte Treball als Barris, telèfon: 
934 019 565, monica.pecero@barcelonactiva.cat i reserva plaça per a la 
sessió informativa.
Organització: Barcelona Activa



ADREÇA HORARI D’ATENCIÓ

Albareda, 22-24  De dilluns a divendres
08004 Barcelona de 9.15 a 13.45 h
Tel. 934 433 719 i de 16.15 a 21.45 h
ccalbareda@ccalbareda.cat Dissabtes de 16.15 a 21.45 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

Tel. 010: Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda  ·  facebook.com/ccalbareda

MAPA

Paral·lel (L2 i L3)

20, 21, 36, 64, 91 i D20

Funicular de Montjuïc
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CULTURAL 
ALBAREDA

AVINGUDA DEL PARAL·LEL

C. D’ALBAREDA

C. DE PALAUDÀRIES

C. DE PUIGXURIGUER

C. DE VILA I VILA

PL. 
DE LES 

DRASSANES

C. NOU DE LA RAMBLA

AVINGUDA DE LES DRASSANESJARDINS 
DE LES TRES 
XIMENEIES

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic


