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GENER

12 Dijous 19.30 h Autoretrats Filmats  Exposició

14 Dissabte 19 h María Estuardo Arts
   Escèniques

22 Diumenge 11.30 h El vi grec Itinerari

27 Divendres 18 h Construïm un robot pintor Activitat
   familiar

27 Divendres 20.30 h Electric Cinnamon Concert -  
   Cicle 
   La Carbonera

28 Dissabte 17 h Almighty Scratcher  Sessió de
  Barcelona Jam Session scratcher

29 Diumenge 11 h Les Reserves. Les obres  Itinerari
  no exposades de la col·lecció 

31 Dimarts  16 h Visita a la Llotja de Barcelona Itinerari

FEBRER

3 Divendres 18.30 h Videoart per a joves Taller -   
   Activitat
   exposició

8 Dimecres 19.30 h Impro&Draw:  Exposició
  partitures inverses 

8 Dimecres 19.30 h Escoltar també pels ulls Concert - 
   Activitat
   exposició

9 Dijous 19 h Do d’Acords – Orquestra  Concert
  Preinfantil  

10 Divendres 20 h Los Apuñálales Concert -
   Cicle 
   La Carbonera

12 Diumenge 11 h Picasso i l’art romànic Itinerari

14 Dimarts 20 h BCN Impro Fest Concert

17 Divendres 18 h i Memòria de les arts efímeres Itinerari
 19.15 h

17 Divendres 18 h Màscares de Carnestoltes Activitat
   familiar

21 Dimarts 20 h BCN Impro Fest Concert

24 Divendres 19.30 h De Lady y su tumbao Concert -
   Cicle 
   La Carbonera

26 Diumenge 12 h Arts Santa Mònica Itinerari

MARÇ

2 Dijous 20 h Workshop BCN Impro Fest Concert

3 Divendres 20 h El silencio del gorila /  Arts
  La mujer faro escèniques

5 Diumenge 10 h Art i Cinema.  Itinerari
  120 anys d’intercanvis 

6 Dilluns 19.30 h Ferides Cinefòrum

7 Dimarts 19.30 h Sonita Cinema
   Documental

10 Divendres 20.30 h Isabel Vinardell &  Concert -
  Isabel Laudenbach Cicle Veus

12 Diumenge 11 h Joan Miró. La col·lecció Itinerari

13 Dilluns 19.30 h #DibuixarCançons Exposició

13 Dilluns 19.30 h Ivette Nadal  Concert –
   Activitat
   exposició 

17 Divendres 18 h Taller de composició Activitat 
  musical  familiar

17 Divendres 20.30 h Lu Rois Concert -
   Cicle Veus

18 Dissabte 17 h Conciertem Concert

18 Dissabte 11 h Un plaer per als sentits Itinerari

24 Divendres 20.30 h WOM Concert -
   Cicle Veus

29 Dimecres 18 h Coneix l’Aquòfon! Activitat
   familiar

31 Divendres 20.30 h Aziza Brahim Concert -
   Cicle Veus

ABRIL

1 Dissabte 17.30 h Essències - Pepino Pascual Espectacle
   per a infants

3 Dilluns 20 h Concert de les alumnes  Concert
  del taller de cant    



TALLERS 

NOU TALLER

INSCRIPCIONS
Del 12 al 30 de desembre 
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 23 de gener, tret que se n’indi-
qui una altra.
Durada: 10 setmanes, tret que se 
n’indiqui una altra. 
Pagament: es farà un únic paga-
ment en el moment de formalitzar la 
inscripció. Un cop tancades les ins-
cripcions, no se’n retornarà l’import. 
El pagament es pot fer en efectiu o 
amb targeta. Les inscripcions tam-
bé poden fer-se en línia a: https://al-
bareda.inscripcionscc.com/ccivic/
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 24 de gener 
al 28 de març, de 18.45 a 20 h
Preu: 76,08 € (màxim 6 
alumnes)
Professor: Jesús Ruíz

Taller de guitarra elèctrica a partir 
d’un mètode que garanteix un apre-
nentatge fàcil, progressiu i divertit. 
Es treballarà la guitarra solista i la 
guitarra rítmica, tant en el rock com 
en el blues i el jazz. Material neces-
sari: guitarra elèctrica, pedal de dis-
torsió o petita pedalera d’efectes, 
dos jacks i pua.

GUITARRA ACÚSTICA 
I CLÀSSICA (iniciació)
Dijous, del 26 de gener 
al 30 de març, 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 26 de gener 
al 30 de març, de 20 a 21.15 h 
Preu: 51,27 €
Professor: Jesús Ruíz

UKELELE 
Dimecres, del 25 de gener al 
29 de març, de 19.30 a 20.45 h
Preu: 51,27 €
Professor: Manuel Benito, 
CEMB (Centre d’Estudis 
Musicals de Barcelona)

Un instrument per passar molt bo-
nes estones sol o amb els amics. 
Amb unes quantes sessions podràs 
acompanyar les teves cançons pre-
ferides. És un instrument que costa 
pocs diners, l’utilitzen molts grups 
actuals i sempre sorprèn a qui el to-
ca i a qui el sent! Cada alumne ha 
de portar l’instrument. No cal tenir 
coneixements musicals.

CANT I TÈCNICA 
VOCAL
Dilluns, del 23 de gener 
al 3 d’abril, de 19.15 a 20.45 h
Preu: 61,53 €
Professora: Romina Krieger

Veurem tècniques de relaxació, 
respiració i vocalitzacions per co-
nèixer la veu i les seves possibili-
tats. Cada alumne treballarà sobre 
una cançó que escollirà ell mateix 
d’acord amb la professora, d’estil 
pop, rock o jazz. A les classes dis-
posareu de micròfon per familiarit-
zar-vos amb el so de la pròpia veu 
a través d’un equip de so. El taller 
finalitzarà amb un petit concert a 
càrrec dels alumnes.

MÚSICA

NOU HORARI



RECURSOS

CONVERSA 
EN ANGLÈS
Dimarts, del 24 de gener al 28 
de març, de 19.15 a 20.15 h
Preu: 35,09 €
Professora: Connie Badrines 

Vine i gaudeix d’una conversa en-
tretinguda i tranquil·la on podràs 
practicar l’anglès a través de dife-
rents propostes en una classe di-
nàmica i molt divertida!

CONVERSA 
EN FRANCÈS 
Dilluns, del 23 de gener al 27 
de març, de 19 a 20.30 h
Preu: 52,64 €
Professor: Pascal Verkest

L’objectiu d’aquest taller és millo-
rar la comprensió oral i practicar la 
conversa en francès. A partir d’un 
document, escrit o oral, els alumnes 
són invitats a parlar, donar l’opinió i 
debatre sobre un tema d´actualitat, 
de cultura o de societat. No cal tenir 
un nivell de francès molt elevat per 
participar-hi.

COSMÈTICA I 
REMEIS NATURALS
Dijous, del 26 de gener 
al 30 de març, de 19 a 20.30 h
Preu: 52.64 €
Suplement per a material: 9 €
Professora: Amaia Paíno

Aprendrem a elaborar remeis ca-
solans amb herbes i productes del 
nostre entorn (xarops, ungüents...) 
recuperant tradicions i reflexionant 
sobre la cura de la nostra salut per 
poder fer-nos-en una mica més res-
ponsables. També treballarem amb 
les plantes que podem utilitzar per a 
la pell i amb els múltiples preparats 
que podem elaborar en cosmètica 
natural: olis per a massatge, poma-
des, cremes hidratants, colònies, 
tònics facials, etc.

EXPRESSIÓ

CREATIVITAT

RETRAT I 
PERSONALITAT
Dilluns, del 23 de gener 
al 13 de març, de 18 a 20 h
Preu: 56,14 €
Professora: Helena Basagañes

Monogràfic sobre el retrat, on po-
sarem en pràctica tant els vessants 
expressius contemporanis com els 
naturalistes, explorant les possibili-
tats dels diferents materials (carbo-
net, tinta, llapis, aquarel·la, rotrings, 
retoladors…). Aprendrem tècniques 
per  resoldre zones concretes, com 
guanyar agilitat, confiança, i captar 
emocions i el caràcter. També ana-
litzarem autors i referents.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ZUMBA DANCE
Grup 1: dilluns, de 19.15 a 
20.15 h
Del 16 de gener al 27 de març
Grup 2: dijous, de 18.20 a 
19.20 h
Del 19 de gener al 30 de març
Preu: 38,60 €  
Professora: Sandra Rodríguez

Vine a fer zumba, una divertida 
combinació de ball i fitnes on es tre-
balla tot el cos al ritme de la música. 
A ritme de merengue, salsa, cúm-
bia o reggaeton es treballen cames, 
braços, abdominals. Cal portar ro-
ba còmoda, calçat esportiu i aigua.

PILATES
Dilluns, del 16 de gener al 27 
de març, de 20.30 a 21.45 h
Preu: 48,25 €  
Professor: Jesús Aragón 

El Pilates és una fusió de discipli-
nes, un sistema d’exercicis saluda-
bles que ens ajudaran a sentir-nos 
plens, alhora que ens enfortirà el to 
muscular i millorarà la nostra postu-
ra. Buscarem trobar l’equilibri cos, 
ment i naturalesa.

HATHA IOGA 
Dimarts, del 17 de gener al 28 
de març, de 19 a 20.15 h
Preu: 48,25 € 
Professora: Sonia Ignacio

Filosofia que fa prendre conscièn-
cia als  practicants, a través de les 
tècniques respiratòries, les postu-
res físiques i la relaxació, de la ne-
cessitat d’aprendre a viure en un 
estat més equilibrat, rebaixant l’es-
très, harmonitzant i vitalitzant el cos 
de manera global, guanyant flexibi-
litat, relaxant tensions i millorant-ne 
la postura.

SOLO SWING
Dimarts, del 24 de gener al 28 
de març, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 35,09 € 
Professor: Balthazar Cordier, 
d’Spank the Baby

El swing és ritme, espontaneïtat i lli-
bertat. És una manera de tocar jazz 
que va sorgir durant els anys vint entre 
les comunitats afroamericanes dels 
Estats Units. En aquest taller practi-
carem els jazz steps a ritme de swing 
i coneixerem aquest estil dinàmic, es-
pectacular i tan divertit de ballar!

ç

BALLS LLATINS 
Dimecres, del 28 de gener al 
29 de març, de 20.30 a 21.45 h
Preu: 43,86 € 
Professora: Angélica del 
Carmen Díaz

Sempre has volgut ballar salsa, 
bachata o merengue? Vols millo-
rar el ritme, aprendre noves figures 
i passar-t’ho bé? Aquest és el teu 
curs! Tan se val el nivell que tinguis, 
la classe és dinàmica i divertida, i la 
pràctica és com trobar-se a una pis-
ta de ball... Vine i mou-te al ritme dels 
balls llatins! Es recomana venir amb 
parella, però no és imprescindible.

MÚSICA

HOME STUDIO
Dimecres, del 25 de gener al 
29 de març, de 19.30 a 20.45 h
Preu: 51,27 €
Professor/a: AMEBA 
(Assoc. de Música Electrònica 
de Barcelona)
Vols fer gravacions al teu estudi do-
mèstic? Aprendrem quins elements 
són necessaris per fer enregistra-
ments amb l’ordinador: programa-
ri, material, edició... perquè siguis el 
màxim d’autònom per gravar músi-
ca. Es recomana disposar d’un or-
dinador portàtil amb algun software 
d’àudio instal·lat.

LOOPS
Dijous, 23 de març, 
de 18.30 a 21.30 (sessió única)
Preu: 18,26 €
Professor: Marcel Bagés
Taller d’introducció als loopejadors 
adreçat a instrumentistes i vocalis-
tes que vulguin conèixer-ne el funci-
onament, possibilitats, models... de 
cara a poder-los utilitzar en directe 
o en gravacions.



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ACTIVEM 
LA MEMÒRIA!
Dimecres, del 25 de gener 
al 29 de març, de 18 a 19 h
Preu: 35.09 €
Professora: Cristina Nafría

Et preocupa la teva memòria? En 
aquest taller descobriràs què és 
la memòria i les causes de la se-
va davallada, mentre destruïm fal-
sos mites i creences. A més a més, 
aprendràs estratègies i tècniques 
de memòria que et faran perdre la 
por i et milloraran la qualitat de vida.

GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Dilluns, del 16 de gener al 27 
de març, de 18 a 19 h
Preu: 38,60 €
Professor: Carlos Zarazúa

La gimnàstica abdominal hipopres-
siva està destinada a millorar la 
postura, a prevenir hèrnies i 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 26 de gener al 30 
de març, de 19.30 a 20.45 h
Preu: 43,86 € 
Professora: Gemma Sunayà

En aquesta saludable pràctica ens 
centrarem en el moviment i la res-
piració per treballar la resistència, 
la flexibilitat i l’equilibri per assolir 
beneficis físics i mentals. Una com-
binació perfecta entre exercici físic, 
exercici mental i salut.

CANTEM 
I FEM TEATRE
Per a infants de P5, 
1r i 2n de primària
Dimecres, del 25 de gener al 
29 de març, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 35,09 €
Professora: Anna Ponces

Vine a cantar i representar les can-
çons dels personatges que t’agra-
din més! En aquest taller farem 
fragments de musicals adaptats a 
les capacitats dels petits que vul-
guin passar-ho bé aprenent teatre 
i cantant.

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).

MASSATGE PER A 
NADONS. PERQUÈ LA 
PELL ÉS EL PRIMER 
LLENGUATGE
Nadons (0-12 mesos)
Dimarts, del 24 de gener al 21 
de febrer, de 16.15 a 17.15 h
Preu: 16,09 €
Professora: Marta Bosch, 
AEMI (Asociación Española 
de Masaje Infantil)

Estudis i investigacions reafirmen la 
necessitat del tacte nutritiu com a 
base fonamental del desenvolupa-
ment en els primeres anys de vida. 
El massatge infantil aporta múlti-
ples beneficis i afavoreix la creació 
de vincles afectius segurs entre pa-
res/mares i els nadons i fomenten la 
comunicació i el respecte a través 
del tacte.

MÚSICA PER ALS 
MÉS PETITS 
Per a infants de 16 mesos 
a 3 anys
Grup 1: dilluns, del 23 de 
gener al 27 de març, 
de 16.45 a 17.45 h  
Grup 2: dimarts, del 24 de 
gener al 28 de març, 
de 17.45 a 18.45 h
Preu: 32,19 €/ infant
Professora: Aitziber Olabarri

Farem música de manera vivencial. 
Hi haurà activitats d’audició, apre-
nentatge de cançons, jocs rítmics, 
danses, activitats vinculades a la 
lectoescriptura musical, construc-
ció i execució d’instruments, acti-
vitats pensades perquè els infants 
accedeixin als coneixements musi-
cals de manera lúdica.

DANSA AMB ELS 
MÉS PETITS 
Per a infants des que caminen, 
fins als 3 anys
Dijous, del 26 de gener al 30 
de març, de 17 a 18 h
Preu:  32,19 €/ infant
Professora: Yurena Ruíz

A través de diferents dinàmiques 
amb ritmes, tacte, colors, contes, 
veu i psicomotricitat, els petits ani-
ran trobant la pròpia manera de ba-
llar i de jugar a fer-ho, passant pel 
moviment lliure i el “joc de crear”. 
Trobarem la bellesa de compartir 
en la diversió. El desenvolupament 
de la creativitat és fonamental en el 
creixement de l’infant. Podrem de-
senvolupar l’autonomia i l’autoesti-
ma dels participants. 

TALLERS EN FAMÍLIATALLERS PER A INFANTS



PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 

MÚSICA 
- VEUS 
- LA CARBONERA 
- COL·LABORACIONS

ARTS ESCÈNIQUES

CINEMA

EXPOSICIONS

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ITINERARIS

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

G

PS

EQUILIBRADAMENT
Cicle de tallers que vol fomentar la 
cura de la salut psíquica i emocional 
i facilitar eines per prendre consci-
ència de la importància de la salut 
mental i de l’actitud que prenem da-
vant els problemes.
Organització: Comissió de Salut del 
Pla Comunitari del Poble Sec
Més informació a: placomunitaripo-
blesec@gmail.com, tel. 934432172

CATALÀ PER A 
ADULTS
Vols aprendre català? El Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
ofereix diversos cursos per apren-
dre’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 ar-
tística. Les propostes artístiques 
giren a l’entorn de les col·leccions 
permanents i les exposicions tem-
porals del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i la Fundació Joan Miró. 
Telèfon de contacte: 626 824 152

TALLERS D’ENTITATS

TALLER 
D’AUTODEFENSA 
PER A DONES  
Divendres, de 17 h fins a 19 h 
Del 27 de gener al 31 de març

En aquest taller trobaràs un espai 
on augmentar la consciència de tu 
mateixa i de l’espai, i d’aquesta ma-
nera podràs potenciar la teva segu-
retat física i emocional. Es treballarà 
al voltant de: la percepció, la calma, 
la intuïció, la consciència de l’espai, 
la potència física, l’autoconeixe-
ment, l’autoestima... Taller adreçat 
a dones. Gratuït i places limitades.
Organització: Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones (PIAD) de 
Sants-Montjuïc.
Més informació i inscripcions a: 
Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD) de Sants – Montjuïc
Pas de Fructuós Gelabert, 2, tel. 
932 918 731, piad_santsmontjuic@
bcn.cat



MÚSICA

VEUS 

Aquest trimestre el cicle de concerts Veus està vinculat al Dia de la Dona 
Treballadora, amb projectes protagonitzats i liderats per dones.
 

ISABEL VINARDELL & ISABELLE 
LAUDENBACH PS
Divendres 10 de març, a les 20.30 h

Isabel Vinardell i Isabelle Laudenbach presenten el seu primer disc conjunt 
A solas. Com cargols que duen la casa al damunt, porten tot el necessari 
per gravar cada cançó en un lloc diferent. Una cova, una fàbrica abando-
nada, un bosc. Aquest cop han decidit fer elles mateixes tot el que com-
porta un disc: l’enregistrament, la producció, el disseny... Una oda a la part 
personal per damunt de tot.
 

LU ROIS
Divendres 17 de març, a les 20.30 h

La Lu Rois és compositora, pianista i 
cantant. Al desembre de 2014 presen-
ta el seu primer àlbum, Camí del Far, 
una proposta molt personal, plena de 
sensibilitat i emotivitat. En aquest con-
cert ens presentarà el seu nou treball, 
Cau de Lluna, un EP de quatre can-
çons (preludi del seu proper àlbum) en 
què Rois es presenta amb llum pròpia, 
la llum de la lluna que brilla malgrat 
ser enmig de la foscor. Quatre temes 
plens de força i seguretat, nous regis-
tres tímbrics i noves sonoritats.

WOM
Divendres 24 de març, a les 20.30 h

Clara Luna, Laia Fortià i Gemma Abrié són tres representants de 
la nova i abundant generació de músics del pano-
rama català, però a més elles són do-
nes amb empenta, talent i una llarga i 
sòlida trajectòria. De la unió d’aques-
tes inquietuds en resulta una proposta 
compacta, atrevida, sensible i atracti-
va per a tots els sentits, on conflueixen 
diferents estils com el jazz, la bossa 
nova, el soul o el pop.

AZIZA BRAHIM
Divendres 31 de març, a les 20.30 h

Abbar el Hamada és l’últim disc de l’artista sahrauí establerta a Catalunya, 
que aquest 2016 ha arribat als primers llocs de les llistes internacionals 
de músiques del món. Amb una intensa agenda internacional, en aquest 
disc fusiona la innovació, la veritat despullada, la humilitat i la protesta en 
un treball inspirat alhora que inspirador.

PS

PS

G PS

PS



MÚSICA

COL·LABORACIONS 

ALMIGHTY SCRATCHER BARCELONA 
JAM SESSION 
Dissabte 28 de gener, a les 17 h

L’Scratcher Traning és un espai de trobada obert a tothom que vulgui par-
ticipar en una jam de músics d’aquest estil. Cal inscriure’s prèviament. 
Trobareu més informació al web del CC Albareda i al Facebook d’Almighty 
Scratcher Barcelona.

FESTIVAL BARNASANTS
De gener a abril

Continuem la col·laboració amb el festival de cançó d’autor més impor-
tant del país en la seva vint-i-dosena edició. En aquests concerts podreu 
prendre el pols dels projectes emergents i consolidats de la cançó entesa 
en un sentit ampli.
Consulteu el web per veure’n la programació.

ESCOLTAR TAMBÉ PELS ULLS
Dimecres 8 de febrer, a les 19.30 h

Inauguració de l’exposició “Impro&Draw: Partitures Inverses”
Performance d’uníson de so i dibuix. Els integrants de l’Impro&Draw En-
semble crearan en directe una peça conjuntament amb instruments mu-
sicals i de dibuix. La ‘partitura inversa’ que en resultarà serà integrada a 
l’exposició en el mateix acte a mode d’inauguració, com a peça més recent 
i l’eco durador de la performance. Activitat complementària a l’exposició 
“Impro&Draw: Partitures Inverses”

DO D’ACORDS. ORQUESTRA PREINFANTIL
Dijous, 9 de febrer, a les 19 h

Aquest curs l’Orquestra infantil i juvenil del Poble-sec, integrada per nens 
i nenes del barri, ha ampliat la família amb el naixement de l’Orquestra 
Preinfantil. Aquest serà el seu primer concert i una bona ocasió per do-
nar-los la benvinguda. Els músics de Tahadi acompanyaran l’orquestra en 
aquest debut.

LA CARBONERA 

Un cicle que mostra els grups que tiren endavant els seus projectes a l’Al-
bareda. En aquests concerts veureu què es cou setmana rere setmana als 
bucs d’assaig del centre.

ELECTRIC CINNAMON
Divendres 27 de gener, a les 20.30 h

Electric Cinnamon presenta un concepte musical que neix i creix a través 
de les emocions posades en comú. Creen atmosferes progressives i ínti-
mes que els guien fins a cançons rabioses i lletres punyents, però tot i això, 
melòdiques i evocadores. 

LOS APUÑÁLALES
Divendres 10 de febrer, a les 20 h

Neixen al cor del Poble-sec, mesclen el rock de la vella guàrdia amb el so 
de les bandes sonores llegendàries en un rude homenatge a l’spaghetti 
western. Les lletres descriuen la vida del barri i com hi ha incidit la comer-
cialització i la gentrificació urbanes.

 

DE LADY Y SU TUMBAO
Divendres 24 de febrer, a les 19.30 h

Presentació d’aquesta banda de ritmes llatins en què joves músics acom-
panyen la veterana cantant Natalia i que fusiona salsa, rumba, bolero i altres 
ritmes càlids i ballables.

G G



BARCELONA IMPRO FEST
Festival de música improvisada de Barcelona
Concerts els dimarts 14 i 21 de febrer a les 20 h

El BCN Impro Fest neix de la necessitat que un col·lectiu de músics, el dels 
improvisadors que resideixen a Barcelona o tinguin relació amb aquesta 
ciutat, es mostri com a grup amb totes les seves característiques, particu-
laritats i diferències, però abans de tot com un sol col·lectiu.

Activitats relacionades

ASSAJOS OBERTS D’IMPRO&DRAW ENSEMBLE 
Dimarts 14, 21 i 28 de febrer, d’11.30 a 13 h

SESSIÓ OBERTA DEL WORKSHOP 
DE MÚSICA IMPROVISADA
Dijous 2 de març, a les 20 h
Mostra del workshop de música improvisada organitzat pel festival.

CONCERT DE LA IVETTE NADAL AMB 
IL·LUSTRACIONS DE MARTA BELLVEHÍ
Dilluns 13 de març, a les 19.30 h

Inauguració de l’exposició #DibuixarCançons
Cantautora i poeta, s’enfila als escenaris des del 2007. Ha editat Guerres 
dolcíssimes (2008), A l’esquena d’un elefant (2010), Mestres i amics (2012), 
i el poemari Camí privat (2009). El seu darrer disc és Tornar a mare (RHRN, 
2015). Comptarem amb ella en un concert acústic amb il·lustracions en 
directe de la Marta Bellvehí  per inaugurar l’exposició #DibuixarCançons.

CONCIERTEM
Dissabte 18 de març, a les 17 h

Aquest és el concert que organitza la Residència i el Centre de Dia Tres Pins 
al Centre Cultural Albareda. Vine a moure’t a ritme de rock, ska i rumba, 
és una activitat oberta al barri i per a tothom! Reserva l’entrada enviant un 
correu electrònic a residencia3P@fhspereclaver.org

ARTS ESCÈNIQUES 

MARÍA ESTUARDO 
Dissabte 14 de gener, a les 19 h

Teatre i música en directe
Un espectacle multidisciplinari inspirat en l’obra Maria Estuard de Friedrich 
Schiller. Una reflexió sobre l’ésser humà i la relació amb el poder. Sis actors 
en escena, més de deu personatges i només una corona.

YURENA RUIZ I MIREIA PUIG
Divendres 3 de març, a les 20 h

Dansa

EN BUSCA DE LA MUJER FARO: 
LOS CIMIENTOS 
Espolsar-se i aixecar-se. Reinventar-se, recordar-se, reviure’s.

A LA VIDA 
Aquesta peça tracta de la cerca d’un mateix a la vida, d’acceptar el passat, 
passant pel present, amb projecció de futur; de ballar-ho tot, per reviure-
ho i entendre-ho.

EL SILENCIO DEL GORILA 
Només el silenci sap la veritat. T’atreveixes a escoltar-ne la teva?

HOW ARE YOU? 
How are you? és un es-
tudi del significat dels 
moviments i gestos 
corporals. En l’esfera 
psíquica d’un individu 
res no és accidental. 
Les emocions reprimi-
des necessiten trobar 
un mitjà d’expressió. 
El gest substitueix les 
paraules quan els me-
canismes de la per-
sonalitat no permeten 
l’expressió conscient de les emocions.

G
MÚSICA
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EXPOSICIONS
G

AUTORETRATS FILMATS
Del 12 de gener al 4 de febrer
Inauguració dijous 12 de gener 
a les 19.30 h

Autoretrats filmats és una propos-
ta artísticoeducativa de l’associa-
ció Filma Filmae  que persegueix, 
mitjançant un acostament creatiu al 
videoart, involucrar persones amb 
trastorn de la salut mental en un 
exercici artístic de reflexió i investi-

gació sobre la seva identitat. L’exposició mostra el procés creatiu i els re-
sultats del Taller de Videoart i Autoretrat per a persones amb trastorn de la 
salut mental realitzat durant l’any 2016 a diferents centres cívics.

Activitats complementàries a la exposició: 

TALLER DE VIDEOART PER A JOVES 
Divendres 3 de febrer de 18.30 a 20.30 h
Taller gratuït organitzat per Filma Filmae, com a activitat complementària a 
l’exposició “Autoretrats Filmats”. El taller constarà d’una part teòrica i d’una 
pràctica. En la primera part visionarem i analitzarem algunes de les obres 
dels autors/es de l’exposició per tal que els participants coneguin les múl-
tiples possibilitats creatives que ofereix el videoart. En una segona part, els 
participants realitzaran un videoart col·lectiu. Taller adreçat a joves de 14 a 
16 anys. Inscripcions gratuïtes al centre.

IMPRO&DRAW: PARTITURES INVERSES
Del 8 de febrer al 4 de març
Inauguració dimecres 6 d’octubre a les 19.30 h

Selecció del treball sobre paper realitzat pel dibuixant Joma, integrant del 
grup Impro&Draw Ensemble, al llarg dels assajos setmanals al Centre Cultu-
ral Albareda i a les actuacions. Amb formats molt variats i suports diversos, 
podrem veure les partitures inverses generades. O, si ho preferiu, l’expres-
sió gràfica de la música que fa el grup a temps real.

FERIDES
Dilluns 6 de març, a les 19.30 h

Ferides és un documental de la di-
rectora Susanna Barranco que ex-
plora les experiències i vivències 
de diverses dones que han patit vi-
olència. Ferides és un retrat de la 
condició humana, de les dones que 
han estat colpejades per l’agressivi-
tat dels estereotips masclistes i una 
reivindicació, per sobre de tot, de la 
dignitat de totes les dones. Comp-
tarem amb la presentació i debat 
posterior amb la directora del do-
cumental. En col·laboració amb el 
PIAD de Sants-Montjuïc.
 

SONITA
Dimarts 7 de març, a les 19.30 h

Sonita és una noia afganesa de 18 
anys que ha entrat a l’Iran sense pa-
pers i es busca la vida als subur-
bis de Teheran. El seu esperit jove, 
enèrgic i vital l’anima a lluitar pel 
somni de convertir-se en cantant 
de rap, tot i la forta oposició de la 
seva família. La passió per la músi-
ca xoca amb els plans de la seva 
mare que vol casar-la a canvi de di-
ners. Fins i tot ja li ha posat preu a la 
núvia: 9.000 dòlars. A través de les 
seves cançons i videoclips de baix 
pressupost descobrim una artista 
carismàtica, decidida a parlar de la 
dura realitat que l’envolta amb una 
honestedat corprenedora. En col-
laboració amb El Documental del 
Mes i el PIAD de Sants-Montjuïc.

CINEMA 
PSG



EXPOSICIONS
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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.

CONSTRUÏM UN ROBOT PINTOR - TALLER 
DE TECNOLOGIA
Divendres 27 de gener, a les 18 h
Taller per a infants a partir de 4 anys

Què podem fer amb una capsa, un motor i uns colors? Per exemple crear 
un robot pintor! Aprofitant materials reciclats i conceptes bàsics d’electri-
citat, deixarem volar la imaginació i farem néixer una petita criatura en un 
escenari ple de moviment i color. Una oportunitat per despertar l’interès 
per la tecnologia en els més petits. Es demana que els participants portin 
material reciclat (ampolles de plàstic, capses de cartró, tetrabrik, etc). Ac-
tivitat a càrrec de TRESDOSÚ. La nova educació 

MÀSCARES DE CARNESTOLTES. LES MÉS 
DIVERTIDES!
Divendres 17 de febrer, a les 18 h
Taller per a infants a partir de 5 anys

Descobreix tot un món màgic de personatges fantàstics que s’amaguen 
rere una màscara! Diversió, alegria, misteri, fantasia... tota una sèrie d’emo-
cions que es despertaran en tots els participants de l’activitat. Activitat a 
càrrec d’Activijoc.

TALLER DE COMPOSICIÓ MUSICAL
Divendres 17 de març, a les 18 h
Taller per a infants a partir de 5 anys

Explicarem als més petits de la família com compondre música en temps 
real. Treballarem en directe amb els sons extrets pels nens i els seus instru-
ments, de manera que puguin observar i entendre com es crea una cançó. 
Els nens hauran de portar els instruments de casa, des d’un saxo de plàstic 
a una guitarra de joguina, passant per triangles, harmòniques o panderetes. 
Activitat a càrrec d’AMEBA.

AQUÒFON: GOTES DE MÚSICA I CIÈNCIA
Dimecres 29 de març, a les 18 h
Per a tots els públics

L’aquòfon és un nou generador de so electrònic activat mitjançant percus-
sió amb líquid. Les gotes musicals recreen les enormes possibilitats de la 
suggeridora polirítmia aleatòria de la naturalesa i ens permeten composar 
en temps real tota una gamma de fantasies sonores úniques, efímeres i ir-
repetibles. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, progra-
mem una sessió d’exposició interactiva de l’instrument aquàtic destinada 
a tots els públics. La sessió estarà introduïda per una xerrada sobre què és 
l’aigua virtual i la petjada híbrida a càrrec de La Fàbrica del Sol.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
G

Activitats complementàries a l’exposició:

ESCOLTAR TAMBÉ PELS ULLS
Dimecres 8 de febrer, a les 19.30 h
Performance d’uníson de so i dibuix. Els integrants de l’Impro&Draw En-
semble crearan en directe una peça conjuntament amb instruments mu-
sicals i de dibuix. La ‘partitura inversa’ que en resultarà serà integrada a 
l’exposició en el mateix acte a mode d’inauguració, com a peça més recent 
i l’eco durador de la performance.

ASSAJOS OBERTS AMB  IMPRO&DRAW ENSEMBLE
Dimarts 14, 21 i 28 de febrer de 11.30 a 13 h
Durant els tres dimarts de febrer, podreu complementar el contingut de 
l’exposició assistint als assajos oberts de l’Impro&Draw Ensemble a la sa-
la d’actes del Centre Cultural Albareda. Una oportunitat per conèixer una 
orquestra d’improvisadors, basada en la música, la dansa, l’escenografia, 
la poesia i el dibuix.

BCN IMPROFEST
Festival de música improvisada de Barcelona
Concerts els dimarts 14 i 21 de febrer a les 20 h
El BCN Impro Fest neix de la necessitat que un col·lectiu de músics, el dels 
improvisadors que resideixen a Barcelona o tinguin relació amb aquesta 
ciutat, es mostri com a grup amb totes les seves característiques, particu-
laritats i diferències, però abans de tot com un sol col·lectiu.

#DIBUIXARCANÇONS
Del 13 de març a l’1 d’abril
Inauguració dilluns 13 de març 
a les 19.30 h

L’any 2011 la Marta Bellvehí va fer la 
seva primera cançó il·lustrada. Naixia 
un projecte poc premeditat, fresc i intu-
ïtiu. Escoltant música mentre dibuixava 
es va adonar que les lletres entraven 
al cervell en forma d’imatges i que la 
música no només canviava el seu es-
tat d’ànim, sinó també el del dibuix. Al 
setembre del 2013 va començar la seva 
col·laboració amb la revista Enderrock, 
il·lustrant l’última pàgina de cada publi-
cació. Ja són més de trenta les obres 
que s’hi han publicat des d’aleshores, 
i que es recullen en aquesta exposició.

Activitats complementàries a la exposició: 

CONCERT DE LA IVETTE NADAL
Dilluns, 13 de març a les 19.30 h
Cantautora i poeta, s’enfila als escenaris des del 2007. Ha editat Guerres 
dolcíssimes (2008), A l’esquena d’un elefant (2010), Mestres i amics (2012), 
i el poemari Camí privat (2009). El seu darrer disc és Tornar a mare (RHRN, 
2015). Comptarem amb ella en un concert acústic amb il·lustracions en 
directe de la Marta Bellvehí  per inaugurar l’exposició #DibuixarCançons.
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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.

EL VI GREC
Diumenge 22 de gener, a les 11.30 h
A càrrec del Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Inscripcions a partir del 12 de desembre
Visita guiada a l’exposició temporal del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
Amb el vi com a fil conductor, ens endinsem en el món clàssic per  arribar a 
la societat actual. Mostra de manera entenedora les similituds i diferències 
que hi ha entre la cultura antiga i la nostra, i com les arrels de la vitivinicul-
tura catalana, amb cellers de prestigi internacional, s’arrelen en la civilitza-
ció grega, amb les colònies d’Emporion (Empúries) i Rode (Roses) com a 
màxim exponent d’aquest llegat al nostre país.

G

ESSÈNCIES
Pepino Pascual, multiinstrumentista
Dissabte 1 d’abril, a les 17.30 h
Espectacle per a infants a partir de 3 anys

Un viatge per fer volar la 
imaginació. El personat-
ge protagonista de l’es-
pectacle ens acompa-
nya en el descobriment 
de les múltiples sonori-
tats amb el joc i l’expe-
rimentació que deixarà 
bocabadats a grans i 
petits. Els seus instru-
ments ens desperten 
informacions amagades 
en el nostre “ADN”, des-
prenen aromes de llocs 
llunyans… i propers! ens 
obren vies profundes, 
naturals o juganeres per 
on la música pot fluir. Essències seleccionades des de l’amor als sons del 
món i de la vida. I l’amor a la música!

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
G

ITINERARIS
G

LES RESERVES DEL MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA
Diumenge 29 de gener, a les 11 h
A càrrec del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

Inscripcions a partir del 12 de desembre
Una passejada entre bastidors perquè conegueu de prop una de les feines 
més importants i desconegudes d’un museu: la conservació de les obres. 
Potser ja coneixeu la col·lecció permanent del MNAC, però segur que no 
coneixeu moltes de les obres d’art que el MNAC té conservades als magat-
zems. Ara teniu l’oportunitat de passejar per “les altres sales” del Museu, 
les sales de les reserves. 

VISITA A LA LLOTJA DE BARCELONA
Dimarts 31 de gener, a les 16 h
A càrrec d’Anna Bozzano, d’El Peix al Plat 

Inscripcions a partir del 12 de desembre
Preu entrada: 5 €. Pagament a La Llotja. 

PICASSO I L’ART ROMÀNIC
Diumenge 12 de febrer, a les 11 h
A càrrec del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

Inscripcions a partir del 16 de gener
La mostra posa el focus sobre dues dates que marquen la relació de Picas-
so amb l’art romànic. El 1906, en un moment decisiu de transformació del 
seu estil, l’artista s’instal·la uns mesos al poble de Gòsol, al Pirineu català. 
Gairebé trenta anys més tard, el 1934, visita les col·leccions d’art romànic 
del que avui és el Museu Nacional d’Art de Catalunya, un esdeveniment 
àmpliament comentat per la premsa barcelonina de l’època. 

MEMÒRIA DE LES ARTS EFÍMERES
Divendres 17 de febrer, a les 18 h i a les 19.15 h (2 torns)
A càrrec de Centre de Documentació i Museu de les Arts 
escèniques de l’Institut del Teatre

Inscripcions a partir del 16 de gener
Visita guiada a l’exposició “Memòria de les Arts Efímeres” on es pot gaudir 
d’un passeig per la història de les arts escèniques a través de 10 especta-
cles i visita a la reserva del Museu on es podrà veure la diversitat de peces 
que conté i com es preserven. 



PerSpectiva 

Mirada de gènere dels equipaments que formen part del barri del Poble 
Sec: Centre Cívic El Sortidor, Biblioteca Francesc Boix i Centre Cultural 
Albareda. Trobareu tota la informació de les activitats a l’apartat correspo-
nent del fulletó (música, exposicions i cinema)

FERIDES 
(Cinefòrum)

Dilluns 6 de març, a les 19.30 h

SONITA 
(Cinema)

Dimarts 7 de març, a les 19.30 h

#DIBUIXARCANÇONS 
(Exposició de les il·lustracions de la Marta Bellvehí amb 
concert inaugural de la Ivette Nadal)

Del 13 de març a l’1 d’abril
Inauguració dilluns 13 de març a les 19.30 h

CICLE VEUS
Aquest trimestre el cicle de concerts Veus està vinculat al Dia de la Dona 
Treballadora, amb projectes protagonitzats i liderats per dones.

ISABEL VINARDELL & ISABELLE 
LAUDENBACH 
Divendres 10 de març, a les 20.30 h

LU ROIS
Divendres 17 de març, a les 20.30 h

WOM
Divendres 24 de març, a les 20.30 h

AZIZA BRAHIM
Divendres 31 de març, a les 20.30 h

G
ITINERARIS
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ARTS SANTA MÒNICA
Diumenge 26 de febrer, a les 12 h
A càrrec d’Arts Santa Mònica

Inscripcions a partir del 16 de gener
L’Arts Santa Mònica és un centre dedicat a l’exploració de la creativitat i la 
innovació en l’actual cultura digital i els múltiples formats i llenguatges ar-
tístics; un centre per a les arts, les seves hibridacions, la transversalitat de 
disciplines, l’experimentació i el risc, i la incertesa de la recerca. Farem una 
visita guiada a una de les exposicions programades per a la data. 

ART I CINEMA. 120 ANYS D’INTERCANVIS
Diumenge 5 de març, a les 10 h
A càrrec de CaixaForum Barcelona

Inscripcions a partir del 13 de febrer
L’exposició “Art i cinema. 120 anys d’intercanvis” parla principalment so-
bre el deute del cinema amb la resta de les arts i, inversament, sobre el 
que ha significat el cinema com a inspiració per a totes elles. Aquest doble 
moviment articula precisament el discurs d’aquesta mostra, a partir d’una 
selecció d’obres pertanyents a les col·leccions de la Cinémathèque fran-
çaise, caracteritzades per la seva excepcional diversitat, que orientaran i 
seleccionaran els temes i les obres. Un altre dels objectius de l’exposició 
és mostrar el paper innovador del cinema per a la resta de les arts, encara 
més, com a autèntic impulsor d’avantguarda. 

JOAN MIRÓ. LA COL·LECCIÓ
Diumenge 12 de març, a les 11 h
A càrrec de la Fundació Joan Miró

Inscripcions a partir del 13 de febrer
Visita guiada a la col·lecció de pintures, dibuixos, escultures i obres damunt 
paper de Joan Miró que s’acullen a la Fundació. Un espai singular, conce-
but per Joan Miró amb la voluntat d’apropar l’art a tothom.  Es mostrarà 
un recorregut per totes les etapes de la cronologia vital i artística d’un dels 
artistes més influents del segle XX.  

UN PLAER PER ALS SENTITS
Dissabte 18 de març, a les 11 h
A càrrec de la Fàbrica del Sol

Inscripcions a partir del 13 de febrer
La muntanya de Montjuïc amaga racons ben populars i jardins inspirats en 
les mil i una nits, on l’aigua llisca per crear espais frescos, ideals per des-
cansar. Itinerari guiat amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua. 



EL CENTRE

ENTITATS

ASSOCIACIÓ 
DIABLES 
DEL POBLE-SEC
Vols formar part de la nostra enti-
tat? Tenim una secció d’adults, els 
Diables del Poble-sec, una secció 
infantil, els Fills de Satan del Poble-
sec i una secció de percussió, els 
Tabalers del Poble-sec. 
Pots contactar amb nosaltres envi-
ant-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 petan-
ca? De dimarts a dijous, d’11 a 13 
h, pots anar a les pistes ubicades 
al parc de les Tres Xemeneies i de-
manar pel Sr. Juan Galindo o per 
Ricardo Rodríguez que t’ensenya-
ran 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

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 qual-
sevol persona que vulgui apren-
dre a tocar la gralla o el timbal per 
acompanyar les cercaviles dels ge-
gants del barri. Només cal que por-
tis l’instrument i rebràs un curs im-
partit 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 vi-
ne 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 contactar 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 ju-
venil del Poble-sec, és un projecte 
socioeducatiu de l’associació In-
tegrasons adreçat a infants i joves 
del Poble-sec. La metodologia que 
fan servir es basa en l’ensenyament 
d’instruments musicals i la creació 
artisticocomunitària com a mitjà 
ideal per al desenvolupament d’ap-
tituds, diàleg i transmissió de va-
lors. Es desenvolupa un model 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 dime-
cres i els divendres de 17.30 a 19 h 
per fer algun taller (ball, manualitats, 
relaxació, tarda de cinema...), vine 
a conèixer-nos. Contacte: Laura
Pérez: lauryt-pm@hotmail.com 
Tel. 685 129 650

TEMPS PER A TU 
Dissabtes quinzenals, 
de 16.30 a 20 h

Activitats lúdiques per a joves i 
adults amb discapacitat que per-
meten fomentar 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 Distric-
te de Sants-Montjuïc. Per a més 
informació podeu contactar amb 
el tècnic de discapacitats del Dis-
tricte, furgell@bcn.cat, o bé a través 
del Programa de Temps i Qualitat de 
Vida, tempspertu@bcn.cat.

TREBALL 
ALS BARRIS
Espai de recerca de feina i tallers 
monogràfics guiat per personal tèc-
nic dins d’un itinerari d’inserció so-
ciolaboral. Si vius al barri i busques 
feina, informa’t del Dispositiu d’In-
serció del Projecte Treball als Barris, 
telèfon 934 019 565, monica.pece-
ro@barcelonactiva.cat i reserva pla-
ça per a la sessió informativa.
Organització: Barcelona Activa

SERVEIS

ESPAI DE TROBADA
El Centre Cultural Albareda posa a 
la teva disposició un espai on tro-
bar-te amb altres persones, llegir 
una novel·la o la premsa del bar-
ri, 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, parti-
culars i empreses. 
Més informació a ccalbareda@ccal-
bareda.cat o visita el nostre web.

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



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

CENTRE 
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
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